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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/   /EF

af

om uønskede stoffer i foderstoffer

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,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 89 E af 28.3.2000, s. 70, og EFT C 96 E af 27.3.2001, s. 346.
2 EFT C 140 af 18.5.2000, s. 9.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 4.10.2000 (EFT C 178 af 22.6.2001, s. 160), Rådets fælles

holdning af        (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Der bør foretages en række ændringer i Rådets direktiv 1999/29/EF af 22. april 1999 om uøn-

skede stoffer og produkter i foderstoffer1. Af hensyn til klarheden og anvendeligheden bør

nævnte direktiv nyaffattes.

(2) Den animalske produktion er af meget stor betydning for landbruget i Fællesskabet, og til-

fredsstillende resultater for så vidt angår folkesundheden og dyresundheden, dyrs velfærd,

miljøet og producenternes økonomi afhænger i vidt omfang af, at der anvendes gode og egne-

de foderstoffer.

(3) For at sikre landbrugets produktivitet og bæredygtighed og for at kunne beskytte folkesund-

heden, dyresundheden, dyrs velfærd og miljøet er det nødvendigt, at der findes regler for

foderstoffer. Endvidere er der behov for omfattende hygiejnebestemmelser for at garantere

kvaliteten af foderstoffer på de enkelte bedrifter, også selv om foderstofferne ikke er

fremstillet kommercielt.

(4) De regler, der gælder for kvaliteten og sikkerheden af produkter bestemt til foder, skal også

gælde for kvaliteten og sikkerheden af det vand, dyrene drikker. Selv om definitionen af

foderstoffer ikke udelukker, at vand betragtes som foderstof, er vand ikke medtaget i den

ikke-udtømmende liste over de vigtigste fodermidler, der findes i Rådets direktiv 96/25/EF af

29. april 1996 om omsætning og brug af fodermidler2. Spørgsmålet om, hvorvidt vand skal

betragtes som foderstof, skal drøftes inden for rammerne af nævnte direktiv.

(5) Det er konstateret, at tilsætningsstoffer kan indeholde uønskede stoffer. Direktivets anvendel-

sesområde bør derfor udvides til også at omfatte tilsætningsstoffer.

                                                
1 EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32.
2 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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(6) Produkter bestemt til foder kan indeholde uønskede stoffer, som kan bringe dyrs sundhed

eller, når de forekommer i animalske produkter, menneskers sundhed eller miljøet i fare.

(7) Det er umuligt fuldstændigt at fjerne uønskede stoffer, men det er vigtigt at nedbringe indhol-

det af dem i produkter bestemt til foder under skyldig hensyntagen til stoffets akutte giftighed,

dets bioakkumulerbarhed og dets nedbrydelighed, så der ikke opstår uønskede og skadelige

virkninger. Det er på nuværende tidspunkt uhensigtsmæssigt at fastsætte indholdet under føl-

somhedsgrænsen for de analysemetoder, der skal fastlægges på fællesskabsplan.

(8) Bestemmelsesmetoderne for restkoncentrationer af uønskede stoffer forfines til stadighed,

således at det endog er muligt at påvise restkoncentrationer, som er uden betydning for dyrs

og menneskers sundhed.

(9) Uønskede stoffer må kun på de betingelser, der er fastsat i dette direktiv, forekomme i pro-

dukter bestemt til foder, og de må ikke anvendes på nogen anden måde med henblik på foder.

Dette direktiv bør derfor anvendes med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser om

foder, særlig reglerne for foderblandinger.

(10) Dette direktiv skal gælde for produkter bestemt til foder lige fra det tidspunkt, hvor de kom-

mer ind i Fællesskabet. Det skal derfor præciseres, at det fastsatte maksimumsindhold af uøn-

skede stoffer i almindelighed gælder fra det tidspunkt, hvor produkter bestemt til foder brin-

ges i omsætning eller anvendes, i alle led, og navnlig straks fra det tidspunkt, hvor de importe-

res.
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(11) Produkter bestemt til foder skal være af sund og sædvanlig handelskvalitet og må derfor ikke,

når de anvendes korrekt, udgøre nogen fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljø-

et eller påvirke den animalske produktion ugunstigt. Det er derfor nødvendigt at forbyde, at

produkter bestemt til foder med et indhold af uønskede stoffer, der overstiger de maksi-

mumsindhold, der er fastsat i bilag I, anvendes eller bringes i omsætning.

(12) Det er nødvendigt, at forekomsten af visse uønskede stoffer i tilskudsfoder begrænses ved

fastsættelse af passende maksimumsindhold.

(13) I visse tilfælde fastsættes et maksimumsindhold under hensyntagen til baggrundsværdier, men

det bør til stadighed tilstræbes at begrænse forekomsten af bestemte uønskede stoffer i pro-

dukter bestemt til foder til det lavest mulige niveau, så deres forekomst i fødekæden (foder og

fødevarer) nedbringes. Der bør derfor i henhold til dette direktiv kunne fastsættes indgrebs-

tærskler, som ligger langt under de fastsatte maksimumsindhold. Når sådanne indgrebstærsk-

ler overskrides, skal der iværksættes undersøgelser af, hvor de uønskede stoffer kommer fra,

og der skal træffes foranstaltninger til at mindske eller fjerne de pågældende kilder.

(14) Når menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet er i fare, bør medlemsstaterne have mulighed

for midlertidigt at nedsætte de fastsatte tilladte maksimumsindhold, at fastsætte maksimums-

indhold for andre stoffer eller at forbyde forekomsten af sådanne stoffer i produkter bestemt

til foder. For at sikre en ensartet anvendelse bør afgørelser om eventuelle ændringer i bilag I

træffes efter en EF-hasteprocedure på grundlag af fornøden dokumentation og under anven-

delse af forsigtighedsprincippet.
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(15) For omsætning af produkter bestemt til foder, der opfylder betingelserne i dette direktiv, gæl-

der, for så vidt angår deres indhold af uønskede stoffer, kun de begrænsninger, der er fastsat i

dette direktiv og i Rådets direktiv 1995/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilret-

telæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet1.

(16) Medlemsstaterne skal fastsætte passende kontrolbestemmelser i overensstemmelse med

direktiv 95/53/EF for at sikre, at kravene for så vidt angår uønskede stoffer er opfyldt, når

produkter bestemt til foder anvendes eller bringes i omsætning.

(17) Det er nødvendigt, at der indføres en passende fællesskabsprocedure for tilpasning af de tek-

niske bestemmelser i bilagene til dette direktiv på baggrund af den videnskabelige og tekniske

udvikling.

(18) For at lette gennemførelsen de påtænkte foranstaltninger bør der fastsættes en procedure for

nært samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Foderstofkomité,

der blev oprettet ved Rådets afgørelse 70/372/EØF2.

(19) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen3 -

                                                
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 170 af 3.8.1970, s. 1.
3 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 1

1. Dette direktiv vedrører uønskede stoffer i produkter bestemt til foder.

2. Dette direktiv finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i:

a) Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer1

b) Rådets direktiv 96/25/EF og Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med

foderblandinger2

c) Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier

for pesticidrester på og i frugt og grøntsager3, Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om

fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn4, Rådets di-

rektiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af

pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse5 og Rådets direktiv 90/642/EØF af

27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse

produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager6, hvis disse pesticidrester

ikke er opført i bilag I til nærværende direktiv

                                                
1 EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 45/1999 (EFT L 6 af

12.1.1999, s. 3).
2 EFT L 86 af 6.4.1979, s. 30. Senest ændret ved direktiv 2000/16/EF.
3 EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/57/EF (EFT

L 244 af 29.9.2000, s. 76).
4 EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/48/EF (EFT

L 180 af 3.7.2001, s. 26).
5 EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved Kommissionens direktiv2001/39/EF (EFT

L 148 af 1.6.2001, s. 70).
6 EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved direktiv2001/48/EF.
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d) fællesskabslovgivningen om veterinærspørgsmål vedrørende folkesundhed og dyresundhed

e) Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer1

f) Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 om foder med særlige ernæringsformål2.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a) "foderstoffer": produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse i deres naturlige form, friske

eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller

uorganiske stoffer, ublandede eller blandede, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er

bestemt til fodring af dyr

b) "fodermidler": forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske el-

ler konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uor-

ganiske stoffer, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, i

enten uforandret eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i

forblandinger

c) "tilsætningsstof": tilsætningsstof som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 70/524/EØF

                                                
1 EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8. Senest ændret ved direktiv 1999/20/EF (EFT L 80 af 25.3.1999,

s. 20).
2 EFT L 237 af 22.9.1993, s. 23. Senest ændret ved direktiv 1999/29/EF (EFT L 115 af

4.5.1999, s. 32).
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d) "forblandinger": blandinger af tilsætningsstoffer eller blandinger af et eller flere tilsætnings-

stoffer med stoffer, der anvendes som bærestof, bestemt til fremstilling af foderstoffer

e) "foderblandinger": blandinger af fodermidler med eller uden tilsætningsstoffer, der er bereg-

net til fodring af dyr, i form af fuldfoder eller tilskudsfoder

f) "tilskudsfoder": blandinger af foderstoffer, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på

grund af deres sammensætning kun dækker den daglige ration, når de anvendes sammen med

andre foderstoffer

g) "fuldfoder": blandinger af foderstoffer, der på grund af deres sammensætning fuldt ud dækker

den daglige ration

h) "produkter bestemt til foder": fodermidler, forblandinger, tilsætningsstoffer, foderstoffer og

alle andre produkter, der er bestemt til anvendelse i, eller som anvendes i foder

i) "daglig ration": den gennemsnitlige samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på

12%, der kræves til dækning af det fulde daglige næringsbehov for et dyr af en bestemt art og

aldersklasse og med en bestemt ydelse

j) "dyr": dyr, der tilhører arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til kon-

sum, og dyr, der lever frit i naturen, hvis de fodres med foderstoffer
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k) "omsætning" eller "handel": besiddelse af produkter til foderbrug med henblik på salg, herun-

der udbud, eller enhver anden form for overdragelse til tredjemand enten gratis eller mod ve-

derlag samt selve salget eller andre former for overdragelse

l) "uønsket stof": ethvert stof eller produkt, bortset for patogener, der forekommer i og/eller på

produkter bestemt til foder, og som udgør en potentiel fare for dyrs og menneskers sundhed

eller for miljøet, eller som kan påvirke den animalske produktion ugunstigt.

Artikel 3

1. Produkter bestemt til foder må kun indføres fra tredjelande til anvendelse i Fællesskabet,

bringes i omsætning og/eller anvendes i Fællesskabet, hvis de er af sund og sædvanlig handelskva-

litet og derfor, når de anvendes korrekt, ikke udgør nogen fare for menneskers eller dyrs sundhed

eller for miljøet eller ikke kan påvirke den animalske produktion ugunstigt.

2. Navnlig kan produkter bestemt til foder, hvis indhold af uønskede stoffer ikke overholder de

maksimumsindhold, der er fastsat i bilag I, ikke anses for at være i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne foreskriver, at de uønskede stoffer, der er opført i bilag I, kun kan tolereres i

produkter bestemt til foder på de betingelser, der er fastsat i bilag I.
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2. For at mindske eller fjerne kilder til uønskede stoffer i produkter bestemt til foder foretager

medlemsstaterne i samarbejde med de erhvervsdrivende undersøgelser for at identificere kilderne til

uønskede stoffer i tilfælde, hvor det fastsatte maksimumsindhold overskrides, og hvor der påvises et

forhøjet indhold af visse stoffer under hensyntagen til baggrundsværdier. Med henblik på en

ensartet fremgangsmåde i tilfælde af forhøjet indhold kan det være nødvendigt at fastsætte

indgrebstærskler, der udløser sådanne undersøgelser. Disse tærskler kan fastsættes i bilag II.

Medlemsstaterne sender Kommissionen og de øvrige medlemsstater alle relevante oplysninger om

og resultater vedrørende kilden og de foranstaltninger, der er truffet for at nedsætte indholdet af

eller fjerne de uønskede stoffer. Disse oplysninger fremsendes i forbindelse med den årlige rapport,

som skal sendes til Kommissionen i henhold til artikel 22 i direktiv 95/53/EF, undtagen i de

tilfælde, hvor oplysningerne er umiddelbart relevante for de øvrige medlemsstater. I så fald skal

oplysningerne indsendes straks.

Artikel 5

Medlemsstaterne foreskriver, at produkter bestemt til foder, hvis indhold af et uønsket stof oversti-

ger maksimumsindholdet som fastsat i bilag I, ikke må blandes med det samme eller med andre

produkter bestemt til foder med henblik på fortynding.

Artikel 6

I det omfang der ikke findes særlige bestemmelser for tilskudsfoder, foreskriver medlemsstaterne

under hensyntagen til, hvor stor en mængde der foreskrives for anvendelsen af det i en daglig ration,

at tilskudsfoderet ikke må have et større indhold af de i bilag I opførte stoffer end det, der er fastsat

for fuldfoder.
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Artikel 7

1. Hvis en medlemsstat på grund af nye oplysninger eller en revurdering af allerede foreliggende

oplysninger, som er fremkommet eller foretaget efter vedtagelsen af de pågældende bestemmelser,

har grund til at antage, at et maksimumsindhold som fastsat i bilag I eller et uønsket stof, der ikke er

nævnt i bilag I, udgør en fare for dyrs eller menneskers sundhed eller for miljøet, kan den pågæl-

dende medlemsstat midlertidigt nedsætte det gældende maksimumsindhold, fastsætte et maksi-

mumsindhold eller forbyde forekomsten af dette uønskede stof i produkter bestemt til foder. Den

underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og begrunder sin afgørelse.

2. Det afgøres straks efter proceduren i artikel 12, om bilag I og II skal ændres.

Så længe hverken Rådet eller Kommissionen har truffet nogen afgørelse, kan medlemsstaten opret-

holde de foranstaltninger, den har iværksat.

Medlemsstaten sikrer, at den trufne afgørelse offentliggøres.

Artikel 8

1. Efter proceduren i artikel 11 tilpasser Kommissionen bilag I og II på baggrund af den viden-

skabelige og tekniske udvikling.
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2. Efter proceduren i artikel 11:

− vedtager Kommissionen regelmæssigt konsoliderede udgaver af bilag I og II, hvori alle til-

pasninger i henhold til stk. 1 indsættes

− kan Kommissionen fastsætte kriterier for godkendelse af rensningsprocesser for produkter

bestemt til foder samt for godkendelse af de produkter, der har gennemgået sådanne proces-

ser.

3. Medlemsstaterne sikrer, at der træffes foranstaltninger til sikring af, at processer, der godken-

des i henhold til stk. 2, anvendes korrekt, og at de rensede produkter bestemt til foder er i overens-

stemmelse med bestemmelserne i bilag I.

Artikel 9

Medlemsstaterne sikrer, at der for omsætning af produkter bestemt til foder, der er i overensstem-

melse med dette direktiv, ikke gælder yderligere begrænsninger med hensyn til forekomst af uøn-

skede stoffer end dem, der følger af dette direktiv og af direktiv 95/53/EF.

Artikel 10

Bestemmelser, der kan få indvirkning på folkesundheden eller dyresundheden eller på miljøet, ved-

tages efter høring af det eller de relevante videnskabelige udvalg.

Artikel 11

1. Kommissionen bistås af Den Stående Foderstofkomité, der blev nedsat ved artikel 1 i

afgørelse 70/372/EØF.
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2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dens

artikel 8.

3. Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Foderstofkomité, der blev nedsat ved artikel 1 i Rådets

afgørelse 70/372/EØF.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes i artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dens

artikel 8.

3. Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til femten dage.

Artikel 13

1. Medlemsstaterne skal som et minimum anvende bestemmelserne i dette direktiv på produkter

bestemt til foder, der er produceret i Fællesskabet med henblik på eksport til tredjelande.

2. Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes ret til at tillade tilbagesendelse til det eksporterende

tredjeland af produkter bestemt til foder, som er produceret uden for Fællesskabet, og som ikke

opfylder betingelserne i dette direktiv. En sådan tilbagesendelse af produkter bestemt til foder til det

eksporterende tredjeland kan først finde sted, efter at den kompetente myndighed i det eksporteren-

de tredjeland er blevet fuldt ud underrettet om baggrunden for, at de pågældende produkter bestemt

til foder ikke kan bringes i omsætning i Fællesskabet.
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Artikel 14

1. Direktiv 1999/29/EF ophæves fra ...*, uden at det berører medlemsstaternes forpligtelser med

hensyn til de frister, der er fastsat i del B i dets bilag III for gennemførelse af de direktiver, der er

nævnt i del A i samme bilag.

2. Henvisninger til direktiv 1999/29/EF gælder som henvisninger til nærværende direktiv og

skal læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 15

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for

at efterkomme dette direktiv inden den ...**. De underretter straks Kommissionen herom.

De vedtagne foranstaltninger anvendes fra ....***.

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

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

fastsættes af medlemsstaterne.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder

på det område, der er omfattet af dette direktiv.

                                                
* 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
** 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
*** 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.



10593/1/01 REV 1 BB/ns 15
DG B II   DA

Artikel 16

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

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

Uønskede stoffer Produkter til foderbrug Maksimumsindhold i
mg/kg (ppm) foderstof,
beregnet ved et
vandindhold på 12%

(1) (2) (3)

1. Arsen Fodermidler, undtagen:
– mel af græs, mel af tørret lucerne og tørret kløver samt

tørrede sukkerroesnitter og tørrede melasserede
sukkerroesnitter

2
4

– fosfater og foderstoffer forarbejdet af fisk eller andre
havdyr 10

Fuldfoderblandinger, undtagen:
– fuldfoderblandinger til fisk

2
4

Tilskudsfoderblandinger, undtagen:
– mineralske foderblandinger

4
12

2. Bly Fodermidler, undtagen:
– grønfoder
– fosfater
– gær

10
40
30
5

Fuldfoderblandinger 5
Tilskudsfoderblandinger, undtagen:
– mineralske foderblandinger

10
30

3. Fluor Fodermidler, undtagen:
– animalske foderstoffer
– fosfater

150
500

2 000

Fuldfoderblandinger, undtagen:
– fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder:

– lakterende
– andre

– fuldfoderblandinger til svin
– fuldfoderblandinger til fjerkræ
– fuldfoderblandinger til daggamle kyllinger

150

30
50

100
350
250

Mineralske foderblandinger til kvæg, får og geder
Andre tilskudsfoderblandinger

2 000(1)

125(2)
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Uønskede stoffer Produkter til foderbrug Maksimumsindhold i
mg/kg (ppm) foderstof,
beregnet ved et
vandindhold på 12%

(1) (2) (3)
4. Kviksølv Fodermidler, undtagen:

– foderstoffer fremstillet ved forarbejdning af fisk eller
andre havdyr

0,1
0,5

Fuldfoderblandinger, undtagen:
– fuldfoderblandinger til hunde og katte

0,1
0,4

Tilskudsfoderblandinger, undtagen:
– tilskudsfoderblandinger til hunde og katte

0,2

5. Nitrit Fiskemel 60
(udtrykt som
natriumnitrit)

Fuldfoderblandinger, undtagen:
– foder til selskabsdyr, med undtagelse af fugle og

akvariefisk

15
(udtrykt som
natriumnitrit)

6. Cadmium Vegetabilske fodermidler 1

Animalske fodermidler, undtagen:
– foder til selskabsdyr

2

Fosfater 10(3)

Fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder, undtagen:
– fuldfoderblandinger til kalve, lam og gedekid

1

Andre fuldfoderblandinger, undtagen:
– foder til selskabsdyr

0,5

Mineralske foderblandinger 5(4)

Andre tilskudsfoderblandinger til kvæg, får og geder 0,5



10593/1/01 REV 1 BB/ns 3
BILAG I DG B II   DA

Uønskede stoffer Produkter til foderbrug Maksimumsindhold i
mg/kg (ppm) foderstof,
beregnet ved et
vandindhold på 12%

(1) (2) (3)
7. Aflatoxin B1 Fodermidler, undtagen:

– jordnød, kopra, palmekerne, bomuldsfrø, babassu,
majs og biprodukter fra fremstillingen heraf

0,05

0,02

Fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder, undtagen:
– malkekvæg
– kalve og lam

0,05
0,005
0,01

Fuldfoderblandinger til svin og fjerkræ (undtagen unge
dyr) 0,02

Andre fuldfoderblandinger 0,01

Tilskudsfoderblandinger til kvæg, får og geder (undtagen
tilskudsfoderblandinger til malkekvæg, kalve og lam)

0,05

Tilskudsfoderblandinger til svin og fjerkræ (undtagen unge
dyr) 0,03

Andre tilskudsfoderblandinger 0,005

8. Blåsyre Fodermidler, undtagen:
– hørfrø
– hørkager
– maniokprodukter og mandelkager

50
250
350
100

Fuldfoderblandinger, undtagen:
– fuldfoderblandinger til daggamle kyllinger

50
10
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Uønskede stoffer Produkter til foderbrug Maksimumsindhold i
mg/kg (ppm) foderstof,
beregnet ved et
vandindhold på 12%

(1) (2) (3)
9. Fri gossypol Fodermidler, undtagen:

- bomuldsfrøkager
20

1 200

Fuldfoderblandinger, undtagen:
– fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder
– fuldfoderblandinger til fjerkræ (undtagen æglæggende

høns) og kalve
– fuldfoderblandinger til kaniner og svin (undtagen

smågrise)

20
500

100

60

10. Theobromin Fuldfoderblandinger, undtagen:
– fuldfoderblandinger til voksent kvæg

300
700

11. Flygtig sennepsolie Fodermidler, undtagen:
– rapskager

100
4 000

(udtrykt som
allylisothiocyanat)

Fuldfoderblandinger, undtagen: 150
(udtrykt som

allylisothiocyanat)
– fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder (undtagen

unge dyr)
1 000

(udtrykt som
allylisothiocyanat)

– fuldfoderblandinger til svin (undtagen smågrise) og
fjerkræ

500
(udtrykt som

allylisothiocyanat)

12. Vinylthiooxazolidon
(Vinyloxazolidinthion)

Fuldfoderblandinger til fjerkræ, undtagen:
– fuldfoderblandinger til æglæggende høns

1 000
500
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Uønskede stoffer Produkter til foderbrug Maksimumsindhold i
mg/kg (ppm) foderstof,
beregnet ved et
vandindhold på 12%

(1) (2) (3)
13. Meldrøje (Clavicep  purpurea) Alle foderstoffer, som indeholder umalet korn 1 000

14. Ukrudtsfrø og frugter, ikke
malet eller knust, som inde-
holder alkaloider, glycosider
eller andre toksiske stoffer,
enkeltvis eller sammen, der-
iblandt:
a) Lolium temulentum L.
b) Lolium remotum Schrank
© Datura stramonium L.

Alle foderstoffer 3 000
1 000
1 000
1 000

15. Ricinusolie – Ricinus
communis L.

Alle foderstoffer 10
(udtrykt som

ricinusskaller)

16. Crotalaria spp. Alle foderstoffer 100

17. Aldrin
18. Dieldrin

isoleret
eller
sammen,
udtrykt
som
dieldrin

Alle foderstoffer, undtagen:
– fedtstoffer

0,01
0,2

19. Chlorcampher (toxaphen) Alle foderstoffer 0,1

20. Chlordan (summen af cis- og
trans-isomerer og af
oxichlordan, udtrykt som
chlordan)

Alle foderstoffer, undtagen:
- fedtstoffer

0,02
0,05
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Uønskede stoffer Produkter til foderbrug Maksimumsindhold i
mg/kg (ppm) foderstof,
beregnet ved et
vandindhold på 12%

(1) (2) (3)

21. DDT (summen af DDT-, TDE-
og DDE-isomerer, udtrykt som
DDT)

Alle foderstoffer, undtagen:
– fedtstoffer

0,05
0,5

22. Endosulfan (summen af alfa-
og beta-isomerer og af
endosulfansulfat, udtrykt som
endosulfan)

Alle foderstoffer, undtagen:
– majs
– olieholdige frø
– fuldfoderblandinger til fisk

0,1
0,2
0,5

0,005

23. Endrin (summen af endrin og
deltacetoendrin, udtrykt som
endrin)

Alle foderstoffer, undtagen:
– fedtstoffer

0,01
0,05

24. Heptachlor (summen af
heptachlor og heptachlor-
epoxid, udtrykt som
heptachlor)

Alle foderstoffer, undtagen:
– fedtstoffer

0,01
0,2

25. Hexachlorbenzen (HCB) Alle foderstoffer, undtagen:
– fedtstoffer

0,01
0,2

26. Hexaklorcyclohexan (HCH)
26.1 alfa-isomerer Alle foderstoffer, undtagen:

– fedtstoffer
0,02
0,2

26.2 beta-isomerer Foderblandinger, undtagen:
– foderstoffer til malkekvæg
Fodermidler, undtagen:
– fedtstoffer

0,01
0,005
0,01
0,1

26.3 gamma-isomerer Alle foderstoffer, undtagen:
– fedtstoffer

0,2
2,0

27. Dioxin (summen af PCDD og
PCDF, udtrykt i internationale
toksiske ækvivalenter)

Citruskvas 500 pg I-TEQ/kg
(øvre påvisningsgrænse)(5)
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Uønskede stoffer Produkter til foderbrug Maksimumsindhold i
mg/kg (ppm) foderstof,
beregnet ved et
vandindhold på 12%

(1) (2) (3)

28. Abrikos – Prunus armeniaca
L.

29. Bitter mandel – Prunus dulcis
(Mill.) D.A. Webb var. amara
(DC.) Focke (= Prunus
amygdalus Batsch var. amara
(DC.) Focke)

30. Bøg, uafskallet – Fagus
silvatica L.

31. Sæddodder– Camilina sativa
(L.) Crantz

32. Mowrah, Bassia, Madhuca –
Madhuca longifolia (L.)
Macbr. (= Bassia longifolia L.
= Illipe malabrorum Engl.)
Madhuca indica Gmelin
(= Bassia latifolia Roxb.) =
Illipe latifolia (Roscb.) F.
Mueller)

33. Purgérbusk – Jatropha curcas
L.

Alle foderstoffer

34. Purgercroton – Croton tiglium
L.

Frø og frugter af
disse plantearter

samt derivater fra
forarbejdningen

må kun fore-
komme i foder-
stoffer i form af
sporstoffer som
ikke lader sig

bestemme
kvantitativt

35. Indisk sennep – Brassica
juncea (L.) Czern. And Coss.
Ssp. integrifolia (West.) Thell.

36. Sareptasennep – Brassica
juncea (L.) Czern. And Coss.
ssp. juncea

37. Kinesisk sennep – Brassica
juncea (L.) Czern. And Coss.
ssp. juncea var. lutea Batalin

38. Sort Sennep – Brassica nigra
(L.) Koch

39. Etiopisk sennep - Brassica
carinata A. Braun

(1) Medlemsstaterne kan også fastsætte et maksimumsindhold af fluor på 1,25% af fosforindholdet.
(2) Fluorindhold pr. 1% fosfor.
(3) Medlemsstaterne kan også fastsætte et maksimumsindhold af cadmium på 0,5 mg pr. 1% fosfor.
(4) Medlemsstaterne kan også fastsætte et maksimumsindhold af cadmium på 0,75 mg pr. 1% fosfor.
(5) De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige beslægtede stoffer, som ligger under

påvisningsgrænsen, er lig med påvisningsgrænsen.

________________________
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BILAG II

Uønskede
stoffer

Produkter
bestemt til

foder

Indgrebstærskel i mg/kg
(ppm) for et produkt bestemt
til foder ved et vandindhold

på 12%

Bemærkninger og yderligere
oplysninger (f.eks. arten af de

undersøgelser, der skal
foretages)

(p.m.)

________________________
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BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 1999/29/EF Dette direktiv

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2, litra a) Artikel 2, litra a)

Artikel 2, litra b) Artikel 2, litra b)

Artikel 2, litra c) Artikel 2, litra g)

Artikel 2, litra d) Artikel 2, litra f)

Artikel 2, litra e) Artikel 2, litra e)

Artikel 2, litra f) Artikel 2, litra i)

Artikel 2, litra g) Artikel 2, litra j)

Artikel 2, litra h) ---

--- Artikel 2, litra c)

--- Artikel 2, litra d)

--- Artikel 2, litra h)

--- Artikel 2, litra k)

--- Artikel 2, litra l)

Artikel 3 Artikel 3

Artikel 4, stk. 1 Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2 ---

--- Artikel 4, stk. 2

Artikel 5 ---

Artikel 6 ---

Artikel 7 Artikel 5

Artikel 8 Artikel 6

Artikel 9 Artikel 7

Artikel 10 Artikel 8

Artikel 11 Artikel 9

Artikel 12 ---

--- Artikel 10
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Direktiv 1999/29/EF Dette direktiv

Artikel 13 Artikel 11

Artikel 14 Artikel 12

Artikel 15 Artikel 13

Artikel 16 ---

--- Artikel 14

--- Artikel 15

Artikel 17 Artikel 16

Artikel 18 Artikel 17

Bilag I Bilag I

Bilag II ---

Bilag III ---

Bilag IV Bilag II

________________________
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I. INDLEDNING

Kommissionen forelagde den 20. december 1999 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv, baseret på traktatens artikel 152, om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer.

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

nomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse på plenarforsamlingen i marts 2000. Regionsud-

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

Rådet fastlagde sin fælles holdning på samlingen den 17. september 2001, i overensstemmelse

med proceduren i traktatens artikel 251.

II. MÅL

Formålet med forslaget er at styrke bestemmelserne vedrørende foderstoffer gennem en om-

formulering af direktiv 1999/29/EF, idet forbuddet mod fodermidler, hvis indhold af uønskede

stoffer overskrider et vist maksimumsindhold, skærpes.

Forslaget tager i første omgang sigte på at afskaffe den praksis, hvorefter fodermidler, hvis

indhold af uønskede stoffer overskrider det tilladte maksimumsindhold, fortyndes, hvilket er

en betydelig afvigelse fra overholdelsen af maksimumsindholdet. Det tager ligeledes sigte på

at ophæve den eksisterende tolerance, der gør det muligt at overskride maksimumsindholdet i

tilfælde af særlige lokale forhold, hvor foderstofferne produceres og anvendes på den samme

bedrift.

I henhold til forslaget skal medlemsstaterne endvidere indlede undersøgelser med henblik på

at finde kontaminationskilden, ikke kun i de tilfælde hvor maksimumsindholdet overskrides,

men også i de tilfælde hvor indholdet af uønskede stoffer når et betydeligt niveau. Det er også

fastlagt, at der i fremtiden kan fastsættes "indgrebstærskler" med henblik på at lette anvendel-

sen af denne bestemmelse.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Generelle bemærkninger

Rådets fælles holdning er stort set i overensstemmelse med Kommissionens forslag,

som Parlamentet støtter, og tager i det væsentlige hensyn til de ændringer, der blev

vedtaget under sidstnævnte institutions førstebehandling.

Rådet mente imidlertid, at det er nødvendigt at indføje en række specifikke ændringer

med henblik på at præcisere rækkevidden af visse bestemmelser, og at gøre direktivet

mere klart i retlig henseende.

Det har ligeledes indført følgende horisontale ændringer:

− da det menes, at overbegrebet "uønskede stoffer" er tilstrækkeligt til at beskrive de

stoffer, der er omfattet af direktivet, er ordet "produkt" udeladt i titlen, hvor i øv-

rigt "aliments pour animaux" erstatter udtrykket "alimentation des animaux" i den

franske tekst;

− der skelnes ikke længere mellem "stoffer", "produkter" og "botaniske urenheder" i

bilag I;

− med henblik på at undgå enhver risiko for misforståelse og tvetydighed med hen-

syn til de forskellige former for produkter i hele teksten erstattes vendingen "fo-

dermidler, foderstoffer og tilsætningsstoffer til foderstoffer" med ordene "pro-

dukter til foderbrug".



10593/1/01 REV 1 ADD 1 gj/hkm/BP/mj 4
DG B II   DA

B. Specifikke bemærkninger

1. De vigtigste ændringer af Kommissionens forslag

a) Vandet, som dyrene drikker (betragtning 4)

Rådet finder det nødvendigt at præcisere, at de bestemmelser, der gælder for

foderstoffer, ligeledes skal omfatte kvaliteten og sikkerheden af det vand,

som dyrene drikker. Det anføres i en yderligere betragtning, at spørgsmålet

om hvorvidt vand skal betragtes som foderstof vil blive behandlet i forbin-

delse med revisionen af direktiv 96/25/EF.

b) Direktivets anvendelsesområde (Artikel 1)

Med henblik på at sikre, at hele den relevante lovgivning fortsat finder an-

vendelse, ændres den bestemmelse, der tager sigte på at sikre direktivets

sammenhæng med andre fællesskabsbestemmelser, væsentligt ved tilføjel-

sen af en udtømmende liste over de berørte retsakter.

c) Definitioner (artikel 2)

Med henblik på en forbedring af tekstens retlige klarhed tilføjes der fire nye

definitioner i artikel 2 - "uønsket stof", "forblanding", "produkter til foder-

brug" og "omsætning" - og en er udgået - "selskabsdyr" - og desuden er de-

finitionernes rækkefølge ændret.

d) Omsætning (artikel 3)

Bestemmelsen, der tager sigte på at sikre, at foderstofferne er af sund og

sædvanlig handelskvalitet, er affattet på en mere præcis måde og omfatter

både import og anvendelse af produkterne i Fællesskabet.
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I henhold til den nye formulering må foderstoffer, når de anvendes korrekt,

ikke udgøre nogen fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet,

ligesom de ikke må påvirke den animalske produktion ugunstigt.

e) Indgrebstærksler (artikel 4 og bilag II)

Ifølge artikel 4 i teksten til den fælles holdning skal medlemsstaterne fore-

tage undersøgelser - i samarbejde med de erhvervsdrivende - i tilfælde, hvor

maksimumsindholdet af uønskede stoffer overskrides, og hvor der påvises et

forhøjet indhold af disse stoffer.

Desuden er der tilføjet en yderligere bestemmelse for at sikre, at enhver re-

levant oplysning bliver tilsendt Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

Rådet har endvidere indføjet et nyt bilag II, der omhandler de indgrebs-

tærskler, hvis overskridelse nødvendiggør, at der indledes en undersøgelse,

eller at den berørte medlemsstat træffer foranstaltninger. Indgrebstærsklerne

fastlægges ved en udvalgsprocedure.

f) Fortynding (artikel 5)

Der er foretaget en ændring i formuleringen af den bestemmelse, der forby-

der fortynding af produkter, hvis indhold af uønskede stoffer overskrider

maksimumsindholdet, med henblik på at gøre den mere tydelig.
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g) Rensningsprocesser (artikel 8)

Artikel 8 er blevet omstruktureret for at tydeliggøre Kommissionens ansvar

i overensstemmelse med udvalgsproceduren, og for at præcisere, at kriteri-

erne for godkendelse, som skal fastlægges af Kommissionen, gælder for

rensningsprocesserne og ikke for de produkter, der skal gennemgå disse

processer.

Der er også tilføjet et yderligere stykke, som fastsætter, at der skal træffes

foranstaltninger til overvågning af, om rensningsprocesserne anvendes kor-

rekt og at de rensede produkter opfylder bestemmelserne.

h) Kontrol (artikel 10)

Teksten til artikel 10, hvori der blev fastlagt detaljerede bestemmelser med

hensyn til kontrol, udgår på baggrund af de ændringer, der er foretaget via

det nye direktiv, der er ved at blive vedtaget, om tilrettelæggelse af offentlig

kontrol på foderstofområdet. Teksten erstattes af en bestemmelse, der fast-

sætter den procedure, der skal følges i forbindelse med foranstaltninger, der

kan påvirke sundhed og miljø.

i) Tilbagesendelse (artikel 13)

Der er tilføjet en yderligere bestemmelse for at gøre bestemmelsen vedrø-

rende tilbagesendelse af kontaminerede produkter til tredjelandet mere ty-

delig. Det præciseres således, at tilbagesendelsen først kan finde sted, efter

at den kompetente myndighed i det eksporterende tredjeland er blevet un-

derrettet.
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j) Gennemførelse (artikel 14 og 15)

De datoer, der er fastlagt for direktivets gennemførelse (og for ophævelsen

af direktiv 1999/29/EF), ændres med henblik på at give medlemsstaterne til-

strækkelig tid til at træffe foranstaltninger til gennemførelse og til at bringe

disse foranstaltninger i anvendelse.

2. Rådets holdning til Europa-Parlamentets ændringer

Rådet tilsluttede sig Kommissionens forslag og inkorporerede ændring 3, 6 og 10

i sin fælles holdning, medens ændring 18, 27, 33, 35, 36 og 37 ikke blev taget i

betragtning. Desuden overtog Rådet delvist eller i princippet ændring 1, 2, 4, 5, 7,

8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 og 32.

Med hensyn til de øvrige ændringer, som det ikke overtog, baserer Rådet sig på

følgende overvejelser:

− udeladelsen af betragtning (15) i Kommissionens forslag og af teksten i den

oprindelige artikel 10 gør ændring 15, 29, 30 og 31 overflødig;

− det skønnes ikke nødvendigt at tilføje en definition af termen "parti" i arti-

kel 2, således som foreslået i ændring 20, da denne term ikke længere findes

i den fælles holdning;

− det skønnes hensigtsmæssigt at regne med en periode på 18 måneder for

medlemsstaternes gennemførelse af direktivet under hensyntagen til omfan-

get af de fastsatte foranstaltninger (ændring 34).

________________________





10593/1/01 REV 1 COR 1 BB/aa 1
DG B II   DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 17. september 2001
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
1999/0259 (COD)

10593/1/01
REV 1 COR 1

AGRILEG 181
CODEC 711

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER: CORRIGENDUM
Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv om uønskede stoffer i foderstoffer

Side 5, fodnote 1

I stedet for: "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)."

læses: "EFT L 265 af 8.11.1995, s. 17. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2001/46/EF (EFT L 234 af 1.9.2001, s. 55)."

Side 6, fodnote 4

I stedet for: "EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/48/EF
(EFT L 180 af 3.7.2001, s. 26)."

læses: "EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/57/EF
(EFT L 208 af 1.8.2001, s. 36)."
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Side 6, fodnote 5

I stedet for: "EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/39/EF
(EFT L 148 af 1.6.2001, s. 70)."

læses: "EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved direktiv 2001/57/EF."

Side 6, fodnote 6

I stedet for: "EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved direktiv 2001/48/EF."

læses: "EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved direktiv 2001/57/EF."

________________________



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 18.9.2001
SEK(2001) 1424 endelig

1999/0259 (COD)

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 uønskede stoffer i foderstoffer



2

1999/0259 (COD)

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 uønskede stoffer i foderstoffer

1- BAGGRUND

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(1999) 654 endelig udg. – 1999/0259 (COD)):

17.12.1999

Udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg: 29.3.2000

Parlamentets udtalelse efter førstebehandlingen: 4.10.2000

Det ændrede forslag fremsendt: 19.12.2000

Fastlæggelse af den fælles holdning: 17.9.2001

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

I Rådets direktiv 1999/29/EF fastsættes størsteindholdet af uønskede stoffer og produkter i
fodermidler og foderstoffer. Fodermidler og foderstoffer, som ikke overholder de fastsatte
grænseværdier, må ikke omsættes.

Rådets direktiv 1999/29/EF af 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer1

er en retslig konsolidering af det ofte ændrede direktiv 74/63/EØF.

Ifølge direktiv 1999/29/EF kan fodermidler, som ikke overholder grænseværdierne, anvendes
i foderblandinger under forudsætning af, at de grænseværdier, der er fastsat for
foderblandinger, overholdes. Endvidere fik medlemsstaterne tilladelse til at afvige fra
grænseværdierne, for så vidt angår foder, der anvendes uden yderligere forarbejdning på den
bedrift, hvor det blev fremstillet, såfremt dette er nødvendigt grundet særlige lokale forhold
og under forudsætning af, at hverken dyrs eller menneskers sundhed bringes i fare.

Med det nuværende forslag ændres Rådets direktiv 1999/29/EF væsentligt ved en ny tekst,
som ophæver direktiv 1999/29. Dette forslag blev angivet i arbejdsprogrammet, som blev
indsendt til Rådet (landbrug) i juli 1999 og forelagt Europa-Parlamentet for at tackle
svaghederne i den eksisterende fællesskabslovgivning for dyrefoder, som blev understreget
under dioxinkrisen i 1999.

1 EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32.
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De vigtigste ændringer, der er indført, kan sammenfattes som følger:

- udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte muligheden for at angive
grænseværdier for uønskede stoffer i tilsætningsstoffer til foderstoffer

- sletning af den eksisterende mulighed for fortynding af kontaminerede fodermidler frem
for dekontaminering eller destruktion (indførelse af princippet om ikke-fortynding)

- sletning af muligheden for at afvige fra grænseværdierne som følge af lokale forhold

- indførelse af muligheden for fastsættelse af indgrebstærskler, som udløser en undersøgelse
for at klarlægge kontamineringskilden (et system for tidlig varsling) og foranstaltninger, der
mindsker eller eliminerer kontamineringen (en aktiv fremgangsmåde).

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

Kommissionen godkender alle Rådets ændringer med følgende begrundelser:

1. Anvendelse af udtrykket "uønskede stoffer" frem for "uønskede stoffer og produkter": af
definitionen på uønskede stoffer i artikel 2, stk. 1, fremgår det tydeligt, at uønskede produkter
dækkes af udtrykket "uønskede stoffer".

2. Anvendelse af udtrykket "materiale bestemt til dyrs ernæring" frem for "produkter bestemt
til dyrefoder": i kraft af det foreslåede udtryk undgås eventuelle misforståelser.

3. Indsættelse af en ny betragtning 4 vedrørende sikkerheden ved og beskaffenheden af det
vand, som dyrene drikker: det er i høj grad hensigtsmæssigt og nødvendigt, at det vand,
dyrene drikker, er sikkert. Kommissionen bebudede allerede i forbindelse med Europa-
Parlamentets førstebehandling, at drikkevandet skulle betragtes som foderstof inden for
rammerne af direktiv 96/25/EF.

4. Sletning af betragtning 15 i Kommissionens ændrede forslag KOM(2000) 861 om
informationssystemet mellem medlemsstaterne såfremt manglende overholdelse konstateres:
artiklen samt den tilhørende betragtning er ikke længere nødvendig i direktivet, eftersom
informationssystemet er blevet forbedret og udvidet ved Rådets og Europa-Parlamentets
direktiv 2001/46/EF af 23. juli om ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for
tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet og direktiverne 70/524/EØF,
96/25/EF og 1999/29/EF om dyrs ernæring2.

5. Artikel 1, stk. 2: ved at henvise til specifikke retsakter i den relevante lovgivning i stedet
for at henvise til bestemmelser om relevante emner gøres teksten mere præcis og eventuelle
misforståelser undgås.

6. Artikel 2 vedrørende definitioner: definitionen på "parti" og "selskabsdyr" er blevet slettet,
eftersom disse udtryk ikke længere anvendes i teksten.

2 EFT L 234 af 1.9.2001, s. 55.
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7. Artikel 3, stk. 1: tilføjelsen af "import fra tredjelande med henblik på anvendelse i
Fællesskabet" sikrer, at ikke blot omsætning og anvendelse, men også indførsel fra
tredjelande til Fællesskabet er omfattet. Udtrykket "sund og sædvanlig handelskvalitet" er
blevet præciseret, så det betyder, at materiale bestemt til dyrs ernæring ikke må udgøre nogen
fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet eller være skadeligt for animalsk
produktion, hvis det anvendes korrekt.

8. Artikel 4, stk. 2: bestemmelserne vedrørende indførelsen af begrebet "indgrebstærskel" er
blevet præciseret, og der er tilføjet en bestemmelse for at sikre, at alle relevante oplysninger
bliver sendt til Kommissionen og de andre medlemsstater.

9. Artikel 8: bestemmelserne i denne artikel er blevet omarbejdet for at gøre dem tydeligere.
Desuden er eventuel fastsættelse af kriterier for godkendelse blevet udvidet til at omfatte
detoksificeringsprocesser ud over de detoksificerede produkter, og der er indsat yderligere en
bestemmelse, som sikrer, at detoksificeringsprocesserne anvendes korrekt, og at de
detoksificerede produkter overholder forskrifterne.

10. Sletning af den tidligere artikel 10: se forklaringen under punkt 4.

11. Indføjelse af den nye artikel 10: forudgående høring af relevante videnskabelige udvalg
for så vidt angår bestemmelser, der påvirker menneskers eller dyrs sundhed, er en nødvendig
og hensigtsmæssig bestemmelse.

12. Artikel 13, stk. 2: bestemmelsen om at returnere kontaminerede produkter, der er
fremstillet uden for Det Europæiske Fællesskab, til oprindelseslandet er blevet præciseret.

13. Sletning af bilagets sondring mellem "stoffer", "produkter" og "botaniske urenheder":
denne ændring er i tråd med den under punkt 1 foreslåede ændring.

4- KONKLUSION

Kommissionen accepterer Rådets fælles holdning, fordi den er i overensstemmelse med ånden
i Kommissionens forslag og i nogle af de ændringsforslag, som Europa-Parlamentet vedtog
ved førstebehandlingen.


