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Ændringsforslag 34
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Mærkning omfatter obligatoriske, 
frivillige og supplerende oplysninger. De 
obligatoriske oplysninger bør omfatte såvel 
basismærkningskrav som særlige krav 
vedrørende henholdsvis fodermidler og 
foderblandinger samt supplerende krav for 
diætetisk foder.

(15) Mærkning omfatter obligatoriske, 
frivillige og supplerende oplysninger. De 
obligatoriske oplysninger bør omfatte såvel 
basismærkningskrav som særlige krav 
vedrørende henholdsvis fodermidler og 
foderblandinger samt supplerende krav for 
diætetisk foder. De frivillige oplysninger 
bør beskrives i en teknisk 
produktspecifikation og certificeres af en 
kontrolmyndighed.

Or. it

Ændringsforslag 35
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) I 2002 indførte man som reaktion på 
BSE- og dioxinkriserne kravet om, at 
vægtprocenten skal angives for alle 
fodermidler i foderblandinger. Samtidig er 
fødevare- og fodersikkerheden i 
mellemtiden forbedret væsentligt takket 
være forordning (EF) nr. 178/2002 og (EF) 
nr. 183/2005 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil, 
navnlig med fokuseringen på ansvaret hos 
lederne af foderstof- og 
fødevarevirksomheder, det forbedrede 
sporbarhedssystem, indførelsen af 

(17) I 2002 indførte man som reaktion på 
BSE- og dioxinkriserne kravet om, at 
vægtprocenten skal angives for alle 
fodermidler i foderblandinger. Samtidig er 
fødevare- og fodersikkerheden i 
mellemtiden forbedret væsentligt takket 
være forordning (EF) nr. 178/2002 og (EF) 
nr. 183/2005 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil, 
navnlig med fokuseringen på ansvaret hos 
lederne af foderstof- og 
fødevarevirksomheder, det forbedrede 
sporbarhedssystem, indførelsen af 
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HACCP-principperne i 
foderstofvirksomhederne og 
retningslinjerne for god hygiejnepraksis i 
foderstofvirksomheder. Disse positive 
resultater, som afspejles i meddelelserne til 
det hurtige varslingssystem for fødevarer 
og foder, berettiger en ophævelse af 
forpligtelsen til at angive vægtprocenten 
for alle fodermidler i foderblandinger. De 
nøjagtige procentandele kan eventuelt 
angives på frivillig basis.

HACCP-principperne i 
foderstofvirksomhederne og 
retningslinjerne for god hygiejnepraksis i 
foderstofvirksomheder. Disse positive 
resultater, som afspejles i meddelelserne til 
det hurtige varslingssystem for fødevarer 
og foder, berettiger en ophævelse af 
forpligtelsen til at angive vægtprocenten 
for alle fodermidler i foderblandinger. De 
nøjagtige procentandele kan eventuelt 
angives på frivillig basis. I så fald bør 
oplysningen imidlertid certificeres af en 
kontrolmyndighed.

Or. it

Ændringsforslag 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) På visse områder, hvor producenten 
ikke er forpligtet til at angive nærmere 
oplysninger på etiketten, bør kunden have 
mulighed for at anmode om yderligere 
oplysninger. Angivelsen af fodermidlerne i 
en foderblanding i rækkefølge efter 
faldende vægt giver allerede vigtige 
oplysninger om produktets 
sammensætning. I lyset af udviklingen i 
fællesskabslovgivningen i den senere tid, 
som giver bedre garantier med hensyn til 
især HACCP, sporbarhed, strenge 
hygiejneregler og udarbejdelsen af 
fællesskabsretningslinjer for god 
hygiejnepraksis, bør producenten have ret 
til at afvise anmodningen, såfremt han 
mener, at udbredelse af de pågældende 
oplysninger ville indebære en krænkelse af 
hans intellektuelle ejendomsret. Dette ville 
ikke have betydning for fødevare- og 
fodersikkerheden, idet de kompetente 
myndigheder altid har ret til at få oplyst 

(19) På visse områder, hvor producenten 
ikke er forpligtet til at angive nærmere 
oplysninger på etiketten, bør kunden have 
mulighed for at anmode om yderligere 
oplysninger. Angivelsen af fodermidlerne i 
en foderblanding i rækkefølge efter 
faldende vægt giver allerede vigtige 
oplysninger om produktets 
sammensætning. I lyset af udviklingen i 
fællesskabslovgivningen i den senere tid, 
som giver bedre garantier med hensyn til 
især HACCP, sporbarhed, strenge 
hygiejneregler og udarbejdelsen af 
fællesskabsretningslinjer for god 
hygiejnepraksis, bør producenten have ret 
til at indskrænke anmodningen til 
fodermidler, som udgør over to 
vægtprocent af foderblandingen, såfremt 
han kan bevise, at udbredelse af de 
pågældende oplysninger ville indebære en 
krænkelse af hans intellektuelle 
ejendomsret. Dette ville ikke have 
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den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler.

betydning for fødevare- og 
fodersikkerheden, idet de kompetente 
myndigheder altid har ret til at få oplyst 
den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler, og idet de kompetente 
myndigheder ved begrundet mistanke om 
overtrædelser af relevant lovgivning også 
videregiver disse oplysninger til 
forbrugerne.

Or. de

Begrundelse

Änderungsantrag 3 wurde nach Diskussion im Ausschuss ergänzt.

Der Hersteller sollte sich nur dann auf sein geistiges Eigentum berufen können, wenn er 
dieses auch nachweisen kann. Darüber hinaus ist laut Angaben der Hersteller das geistige 
Eigentum ausschließlich für Komponenten, die jeweils weniger als 2 % der Mischfuttermittel 
ausmachen, relevant.

Ændringsforslag 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) På visse områder, hvor producenten 
ikke er forpligtet til at angive nærmere 
oplysninger på etiketten, bør kunden have 
mulighed for at anmode om yderligere 
oplysninger. Angivelsen af fodermidlerne i 
en foderblanding i rækkefølge efter 
faldende vægt giver allerede vigtige 
oplysninger om produktets 
sammensætning. I lyset af udviklingen i 
fællesskabslovgivningen i den senere tid, 
som giver bedre garantier med hensyn til 
især HACCP, sporbarhed, strenge 
hygiejneregler og udarbejdelsen af 
fællesskabsretningslinjer for god 
hygiejnepraksis, bør producenten have ret 
til at afvise anmodningen, såfremt han 
mener, at udbredelse af de pågældende 

(19) På visse områder, hvor producenten 
ikke er forpligtet til at angive nærmere 
oplysninger på etiketten, bør kunden have 
mulighed for at anmode om yderligere 
oplysninger. Angivelsen af fodermidlerne i 
en foderblanding i rækkefølge efter 
faldende vægt giver allerede vigtige 
oplysninger om produktets 
sammensætning.
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oplysninger ville indebære en krænkelse 
af hans intellektuelle ejendomsret. Dette 
ville ikke have betydning for fødevare- og 
fodersikkerheden, idet de kompetente 
myndigheder altid har ret til at få oplyst 
den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler.

Or. de

Begrundelse

Durch den Toleranzbereich von +/- 15 % bei der Angabe der mengenmäßigen 
Zusammensetzung von Mischfuttermitteln wird dem Urteil des EuGH zur Kennzeichnung von 
Mischfuttermitteln entsprochen und den Herstellerinteressen ausreichend Rechnung getragen.
Ein zusätzliches Auskunftsverweigerungsrecht, wie es der Verordnungsvorschlag vorsieht, 
unter Berufung auf "sensible Geschäftsinformationen" bzw. das Recht auf "geistiges 
Eigentum" würde dieser Bestimmung jedoch letztlich ihren Sinn nehmen.

Ændringsforslag 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) På visse områder, hvor producenten 
ikke er forpligtet til at angive nærmere 
oplysninger på etiketten, bør kunden have 
mulighed for at anmode om yderligere 
oplysninger. Angivelsen af fodermidlerne i 
en foderblanding i rækkefølge efter 
faldende vægt giver allerede vigtige 
oplysninger om produktets 
sammensætning. I lyset af udviklingen i 
fællesskabslovgivningen i den senere tid, 
som giver bedre garantier med hensyn til 
især HACCP, sporbarhed, strenge 
hygiejneregler og udarbejdelsen af 
fællesskabsretningslinjer for god 
hygiejnepraksis, bør producenten have ret 
til at afvise anmodningen, såfremt han 
mener, at udbredelse af de pågældende 
oplysninger ville indebære en krænkelse 

(19) På visse områder, hvor producenten 
ikke er forpligtet til at angive nærmere 
oplysninger på etiketten, bør kunden have 
mulighed for at anmode om yderligere 
oplysninger. Angivelsen af fodermidlerne i 
en foderblanding i rækkefølge efter 
faldende vægt giver allerede vigtige 
oplysninger om produktets 
sammensætning. I lyset af udviklingen i 
fællesskabslovgivningen i den senere tid, 
som giver bedre garantier med hensyn til 
især HACCP, sporbarhed, strenge 
hygiejneregler og udarbejdelsen af 
fællesskabsretningslinjer for god 
hygiejnepraksis, skal producenten 
efterkomme anmodningen på følgende 
måde: For de tre vigtigste 
foderkomponenter i vægtmæssig 
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af hans intellektuelle ejendomsret. Dette 
ville ikke have betydning for fødevare- og 
fodersikkerheden, idet de kompetente 
myndigheder altid har ret til at få oplyst 
den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler.

henseende gælder den åbne erklæring. 
Udgør disse bestanddele under 60 % af 
vægten, gælder den åbne erklæring for et 
yderligere antal foderkomponenter, indtil 
der opnås mindst 60 % af vægten. For at 
undgå, at hans intellektuelle ejendomsret 
krænkes, skal producenten ved begrundet 
dokumentation ikke meddele oplysninger 
om fodermidler, der udgør under 3 % af 
vægten. Dette ville ikke have betydning for 
fødevare- og fodersikkerheden, idet de 
kompetente myndigheder altid har ret til at 
få oplyst den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler.

Or. de

Begrundelse

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.

Ændringsforslag 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) På visse områder, hvor producenten 
ikke er forpligtet til at angive nærmere 
oplysninger på etiketten, bør kunden have 
mulighed for at anmode om yderligere 
oplysninger. Angivelsen af fodermidlerne i 
en foderblanding i rækkefølge efter 
faldende vægt giver allerede vigtige 
oplysninger om produktets 
sammensætning. I lyset af udviklingen i 
fællesskabslovgivningen i den senere tid, 
som giver bedre garantier med hensyn til 
især HACCP, sporbarhed, strenge 
hygiejneregler og udarbejdelsen af 
fællesskabsretningslinjer for god 
hygiejnepraksis, bør producenten have ret 

(19) På visse områder, hvor producenten 
ikke er forpligtet til at angive nærmere 
oplysninger på etiketten, bør kunden have 
mulighed for at anmode om yderligere 
oplysninger. Angivelsen af fodermidlerne i 
en foderblanding i rækkefølge efter 
faldende vægt giver allerede vigtige 
oplysninger om produktets 
sammensætning. I lyset af udviklingen i 
fællesskabslovgivningen i den senere tid, 
som giver bedre garantier med hensyn til 
især HACCP, sporbarhed, strenge 
hygiejneregler og udarbejdelsen af 
fællesskabsretningslinjer for god 
hygiejnepraksis, skal producenten 
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til at afvise anmodningen, såfremt han 
mener, at udbredelse af de pågældende 
oplysninger ville indebære en krænkelse 
af hans intellektuelle ejendomsret. Dette 
ville ikke have betydning for fødevare- og 
fodersikkerheden, idet de kompetente 
myndigheder altid har ret til at få oplyst 
den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler.

efterkomme anmodningen på følgende 
måde: For de fire vigtigste 
foderkomponenter i vægtmæssig 
henseende gælder den åbne erklæring. 
Udgør disse bestanddele under 70 % af 
vægten, gælder den åbne erklæring for et 
yderligere antal foderkomponenter, indtil 
der opnås mindst 70 % af vægten. For at 
undgå, at hans intellektuelle ejendomsret 
krænkes, skal producenten ved begrundet 
dokumentation ikke meddele oplysninger 
om fodermidler, der udgør under 3 % af 
vægten. Dette ville ikke have betydning for 
fødevare- og fodersikkerheden, idet de 
kompetente myndigheder altid har ret til at 
få oplyst den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler.

Or. de

Begrundelse

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.

Ændringsforslag 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) På visse områder, hvor producenten 
ikke er forpligtet til at angive nærmere 
oplysninger på etiketten, bør kunden have 
mulighed for at anmode om yderligere 
oplysninger. Angivelsen af fodermidlerne i 
en foderblanding i rækkefølge efter 
faldende vægt giver allerede vigtige 
oplysninger om produktets 
sammensætning. I lyset af udviklingen i 
fællesskabslovgivningen i den senere tid, 
som giver bedre garantier med hensyn til 
især HACCP, sporbarhed, strenge 

(19) På visse områder, hvor producenten 
ikke er forpligtet til at angive nærmere 
oplysninger på etiketten, bør kunden have 
mulighed for at anmode om yderligere 
oplysninger. Angivelsen af fodermidlerne i 
en foderblanding i rækkefølge efter 
faldende vægt giver allerede vigtige 
oplysninger om produktets 
sammensætning. I lyset af udviklingen i 
fællesskabslovgivningen i den senere tid, 
som giver bedre garantier med hensyn til 
især HACCP, sporbarhed, strenge 
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hygiejneregler og udarbejdelsen af 
fællesskabsretningslinjer for god 
hygiejnepraksis, bør producenten have ret 
til at afvise anmodningen, såfremt han 
mener, at udbredelse af de pågældende 
oplysninger ville indebære en krænkelse 
af hans intellektuelle ejendomsret. Dette 
ville ikke have betydning for fødevare- og 
fodersikkerheden, idet de kompetente 
myndigheder altid har ret til at få oplyst 
den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler.

hygiejneregler og udarbejdelsen af 
fællesskabsretningslinjer for god 
hygiejnepraksis, skal producenten 
efterkomme anmodningen på følgende 
måde: For de fem vigtigste 
foderkomponenter i vægtmæssig 
henseende gælder den åbne erklæring. 
Udgør disse bestanddele under 80 % af 
vægten, gælder den åbne erklæring for et 
yderligere antal foderkomponenter, indtil 
der opnås mindst 80 % af vægten. For at 
undgå, at hans intellektuelle ejendomsret 
krænkes, skal producenten ved begrundet 
dokumentation ikke meddele oplysninger 
om fodermidler, der udgør under 3 % af 
vægten. Dette ville ikke have betydning for 
fødevare- og fodersikkerheden, idet de 
kompetente myndigheder altid har ret til at 
få oplyst den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler.

Or. de

Begrundelse

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.

Ændringsforslag 41
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Moderne mærkning fremmer en 
konkurrencepræget markedssituation, hvor 
dynamiske, effektive og innovative 
operatører effektivt kan udnytte 
mærkningen fuldt ud til at sælge deres 
produkter. Både for business-to-business-
relationerne i forbindelse med 
markedsføring af foder til husdyr og for 
forholdet mellem producenter og købere af 

(25) Moderne mærkning fremmer en 
konkurrencepræget markedssituation, hvor 
dynamiske, effektive og innovative 
operatører effektivt kan udnytte 
mærkningen fuldt ud til at sælge deres 
produkter. Både for business-to-business-
relationerne i forbindelse med 
markedsføring af foder til husdyr og for 
forholdet mellem producenter og købere af 
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foder til selskabsdyr kunne kodekser for 
god mærkning være et nyttigt middel til at 
opfylde målene for moderne mærkning. 
Disse kodekser kunne indeholde en 
fortolkning af de gældende rammer for 
frivillig mærkning.

foder til selskabsdyr kan kodekser for god 
mærkning være et nyttigt middel til at 
opfylde målene for moderne mærkning. 
Disse kodekser skal svare til de gældende 
rammer for frivillig mærkning.

Or. it

Ændringsforslag 42
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Kommissionen bør især have beføjelse 
til at træffe afgørelse om produkter, som 
det er forbudt at anvende som foder, at 
godkende foder med særlige 
ernæringsformål, at fastlægge en liste over 
mærkningskategorier af fodermidler til dyr, 
der ikke er bestemt til fødevareproduktion, 
at ændre listen over frivillige 
mærkningsoplysninger og at tilpasse 
bilagene på grundlag af den videnskabelige 
og tekniske udvikling. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, blandt 
andet ved at supplere denne, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(29) Kommissionen bør især have beføjelse 
til at træffe afgørelse om produkter, som 
det er forbudt at anvende som foder, at 
godkende foder med særlige 
ernæringsformål, at fastlægge en liste over 
mærkningskategorier af fodermidler til dyr, 
der ikke er bestemt til fødevareproduktion, 
at ændre listen over frivillige 
mærkningsoplysninger, at fastlægge 
certificeringsprocedurer for foder, der 
også er møntet på frivillig mærkning, og 
at tilpasse bilagene på grundlag af den 
videnskabelige og tekniske udvikling. Da 
der er tale om generelle foranstaltninger, 
som har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, blandt 
andet ved at supplere denne, skal 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Or. it
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Ændringsforslag 43
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 2 - litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) forordning (EF) nr. 1831/2003

Or. es

Begrundelse

Die Bestimmungen dieser Verordnung über das Inverkehrbringen von Futtermitteln dürfen 
weder im Widerspruch zu anderen Legislativtexten über das Inverkehrbringen von 
Zusatzstoffen stehen noch zu Unsicherheit in Bezug auf die darin festgelegten Bestimmungen 
führen.

Ændringsforslag 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 2 - litra f a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1831/2003 om 
fodertilsætningsstoffer

Or. de

Begrundelse

Diese Verordnung sollte unbeschadet der Verordnung 1831/2003 über Zusatzstoffe zur 
Verwendung in der Tierernährung gelten. Insbesondere sollten die in dieser Verordnung 
aufgestellten Voraussetzungen für das Inverkehrbringen nicht die besonderen 
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Zusatzstoffen, welche bereits durch die 
genannten Verordnungen aufgestellt wurden, beeinträchtigen oder Rechtsunsicherheit 
schaffen.
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Ændringsforslag 45
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 2 - litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 
af 28. juni 2007 om økologisk produktion 
og mærkning af økologiske produkter1.
1 EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

Or. es

Begrundelse

Die Bestimmungen dieser Verordnung über das Inverkehrbringen von Futtermitteln dürfen 
weder im Widerspruch zu anderen Legislativtexten über das Inverkehrbringen von 
Zusatzstoffen und Futtermitteln stehen noch zu Unsicherheit in Bezug auf die darin 
festgelegten Bestimmungen führen.

Ændringsforslag 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 2 - litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 
af 28. juni 2007 om økologisk produktion 
og mærkning af økologiske produkter1.

1 EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

Or. de

Begrundelse

Diese Verordnung sollte unbeschadet der Verordnung 834/2007 über die 
ökologische/biologische Produktion gelten. Insbesondere sollten die in dieser Verordnung 
aufgestellten Voraussetzungen für das Inverkehrbringen nicht die besonderen 
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Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Zusatzstoffen, welche bereits durch die 
genannten Verordnungen aufgestellt wurden, beeinträchtigen oder Rechtsunsicherheit 
schaffen.

Ændringsforslag 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på vand, hvad enten det indtages direkte af 
dyrene eller bevidst tilsættes foder.

3. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på vand, hvad enten det indtages direkte af 
dyrene eller bevidst tilsættes foder. Den 
gælder dog for foder, som indtages 
sammen med vand.

Or. de

Begrundelse

Zwar wird Wasser nicht von dieser Verordnung berücksichtigt, gleichwohl werden zahlreiche 
Futtermittel dem Tierbestand über Wasser zugänglich gemacht. Dabei handelt es sich um eine 
einschlägige Verwendung von Futtermitteln, die unbedingt von der vorliegenden Verordnung 
erfasst werden sollte.

Ændringsforslag 48
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på vand, hvad enten det indtages direkte af 
dyrene eller bevidst tilsættes foder.

3. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på vand, hvad enten det indtages direkte af 
dyrene eller bevidst tilsættes foder. Den 
gælder dog for foder, som indtages 
sammen med vand.

Or. es
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Begrundelse

Zahlreiche Zusatzstoffe werden dem Vieh mit Wasser verabreicht. Diese Verwendung von 
Futtermitteln (die Definition von Futtermitteln umfasst auch Zusatzstoffe) muss auch 
weiterhin unter den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.

Ændringsforslag 49
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) "oral fodring af dyr": indførelse af 
foder i dyrets fordøjelseskanal gennem 
munden med det formål at opfylde dyrets 
ernæringsbehov og opretholde sunde dyrs 
produktivitet

Or. es

Begrundelse

Die moderne Viehzucht beschränkt sich nicht darauf, den Tieren herkömmliche Futtermittel 
zu verabreichen, sondern schließt auch ihre passive oder aktive Versorgung mit 
verschiedenen Nährstoffen ein, die zu einem optimalen physiologischen und gesundheitlichen 
Zustand beitragen. Die orale Tierfütterung umfasst diese verschiedenen Methoden und fällt 
somit unter diese Verordnung.

Ændringsforslag 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) "oral fodring af dyr": indførelse af 
foder i dyrets fordøjelseskanal gennem 
munden med det formål at opfylde dyrets 
ernæringsbehov og opretholde normalt 
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sunde dyrs produktivitet

Or. de

Begrundelse

Orale Tierfütterung: Die Praxis moderner Fütterung des Viehbestandes beschränkt sich nicht 
darauf, den Tieren herkömmliche Futtermittel zugänglich zu machen, sondern schließt auch 
ihre passive oder aktive Versorgung mit verschiedenen Nährstoffen ein, die zu einem 
günstigen physiologischen und gesundheitlichen Zustand beitragen. Orale Tierfütterung 
erfasst diese verschiedenen Praktiken und ist somit einer Regelung innerhalb dieser 
Verordnung zugänglich.

Ændringsforslag 51
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "foderblanding": blanding af 
fodermidler, med eller uden 
fodertilsætningsstoffer, der er beregnet til 
fodring af dyr, i form af fuldfoder eller 
tilskudsfoder

f) "foderblanding": blanding af mindst to
fodermidler, med eller uden 
fodertilsætningsstoffer, der er beregnet til 
fodring af dyr, i form af fuldfoder eller 
tilskudsfoder

Or. es

Ændringsforslag 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "foderblanding": blanding af 
fodermidler, med eller uden 
fodertilsætningsstoffer, der er beregnet til 
fodring af dyr, i form af fuldfoder eller 
tilskudsfoder

f) "foderblanding": blanding af mindst to
fodermidler, med eller uden 
fodertilsætningsstoffer, der er beregnet til 
fodring af dyr, i form af fuldfoder eller 
tilskudsfoder
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Or. de

Begrundelse

Supplementärfuttermittel: Es ist notwendig, diese neue Futtermittelkategorie einzuführen, um 
verbreitete Fütterungspraktiken gesetzlich zu erfassen. Es handelt sich um einen großen 
Bereich seit langem auf dem Markt vorhandener Konzentrate von Zusatzstoffen. Die - weit 
zurückreichende Erfahrung - zeigt, dass die Kategorie Ergänzungsfuttermittel nicht geeignet 
ist, diese Futtermittel sachgerecht zu erfassen. Die Einführung einer abgestimmten Definition 
erlaubte ein geeignetes Management des Inverkehrbringens und der Verwendung dieser 
Produkte im Sinne der Basisverordnung 178/2002 und der Futtermittelhygieneverordnung 
(EG) Nr. 183/2005, was auf der Grundlage der bisher vorhandenen Definitionen nicht 
möglich ist. Außerdem wird die Definition den Einsatz von Zusatzstoffen in anderer Weise als 
durch Einmischen in Mischfutter stützen, wie er in der Zusatzstoff-Verordnung 1831/2003 
eingeführt worden ist.

Ændringsforslag 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "fuldfoder": foderblanding, som på 
grund af dens sammensætning fuldt ud 
dækker den daglige ration

g) "fuldfoder": foderblanding, som på 
grund af dens sammensætning fuldt ud 
dækker den daglige ration, som fastsat i 
artikel 2, stk. 2, litra f), i forordning (EF) 
nr. 1831/2003

Or. de

Begrundelse

In der Definition sollte der Begriff der täglichen Ration in Übereinstimmung mit seinen 
Notwendigkeiten gesehen werden. Folglich sollte die Definition geändert werden, um zu 
garantieren, dass alle Bestandteile bezogen auf den Nährwert erwähnt werden. „Tägliche 
Ration“ bedeutet die durchschnittliche Gesamtquantität der Futtermittel, berechnet auf einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 12 %, die täglich erforderlich ist für ein Tier einer gegebenen 
Spezies, Alter und Leistung, um alle seine Notwendigkeiten zufrieden zu stellen.
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Ændringsforslag 54
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "fuldfoder": foderblanding, som på 
grund af dens sammensætning fuldt ud 
dækker den daglige ration

g) "fuldfoder": foderblanding, som på 
grund af dens sammensætning fuldt ud 
dækker den daglige ration, som fastsat i 
artikel 2, stk. 2, litra f), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om 
fodertilsætningsstoffer1

1 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

Or. en

Begrundelse

In the definition the notion of the animals’ daily ration should be brought in line with its 
needs. Therefore the definition aught to be amended to ensure that all components related to 
the nutritional value of the feed are mentioned. This can be done by referring to the existing 
definition of “daily ration” provided for by article 2 §2 (f) of Regulation (EC) No 1831/2003 
of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in 
animal nutrition: "daily ration" means the average total quantity of feedingstuffs, calculated 
on a moisture content of 12 %, required daily by an animal of a given species, age category 
and yield, to satisfy all its needs.

Ændringsforslag 55
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "tilskudsfoder": foderblanding med 
mindst ét fodermiddel, der har et stort 
indhold af visse stoffer, men som på grund 
af dens sammensætning kun sammen med 
andet foder dækker den daglige ration

h) "tilskudsfoder": foderblanding, der har 
et stort indhold af visse stoffer, men som 
på grund af dens sammensætning kun 
sammen med andet foder dækker den 
daglige ration

Or. pt
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Begrundelse

Da „Mischfuttermittel“ als „Mischung aus Futtermittel-Ausgangserzeugnissen“ definiert ist, 
kann ein Ergänzungsfuttermittel, das ja als Mischfuttermittel zu gelten hat, nicht nur ein 
Ausgangserzeugnis haben.

Ændringsforslag 56
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "fodersupplement": produkt, der er 
bestemt til fodring af dyr, og som består af 
en blanding af fodertilsætningsstoffer af 
hver kategori med undtagelse af de 
tilsætningsstoffer, der er opført i bilag IV, 
kapitel 3, i forordning (EF) nr. 183/2005; 
produktet kan være blandet med 
fodermidler, men på grund af dets 
sammensætning dækker det ikke den 
daglige ration; det er beregnet til at dække 
dyrenes øgede, forbigående og/eller 
særlige ernæringsbehov; det indgives 
særskilt eller sammen med den daglige 
ration eller gennem vand

Or. es

Begrundelse

Es necesario introducir esta nueva categoría de pienso para cubrir todas las prácticas 
ganaderas existentes en la actualidad. Tras una larga experiencia se ha demostrado que la 
categoría de pienso complementario resulta inadecuada a la hora de englobar algunos 
productos existentes, tales como fuentes concentradas de aditivos para el pienso. La 
introducción de una definición específica permitiría una mejor gestión de su puesta en 
circulación, tal y como establecen los requisitos de la ley Alimentaria 178/2002 y el 
Reglamento de Higiene de los Piensos 183/2005. Además, se daría soporte a la 
implementación del uso de aditivos por otras vías distintas a su incorporación en el pienso, 
tal y como establece el Reglamento n° 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 
animal.
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Ændringsforslag 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "fodersupplement": foder, der består 
af en blanding af fodertilsætningsstoffer 
af hver kategori med undtagelse af de 
tilsætningsstoffer, der er opført i bilag IV, 
kapitel 3, i forordning (EF) nr. 183/2005; 
det kan desuden være blandet med 
fodermidler, men på grund af dets 
sammensætning dækker det ikke den 
daglige ration; det har til formål at dække 
dyrenes forbigående, øgede eller særlige 
ernæringsbehov; det indgives enten 
særskilt eller sammen med den daglige 
ration eller gennem vand

Or. de

Ændringsforslag 58
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "bærestof": stof, der anvendes til at 
opløse, fortynde, dispergere eller på anden 
måde ændre et fodertilsætningsstofs 
fysiske form med henblik på at lette 
håndtering, tilsætning eller anvendelse af 
tilsætningsstoffet uden at ændre dets 
teknologiske funktion og uden selv at 
have en teknologisk virkning

k) "bærestof": stof, der anvendes til at 
opløse, fortynde, dispergere eller på anden 
måde ændre et fodertilsætningsstofs 
fysiske form med henblik på at lette 
håndtering, tilsætning eller anvendelse af 
tilsætningsstoffet

Or. es
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Begrundelse

Der Änderungsantrag bezweckt eine Vereinfachung des Textes und eine Vermeidung von 
Fehlinterpretationen.

Ændringsforslag 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "bærestof": stof, der anvendes til at 
opløse, fortynde, dispergere eller på anden 
måde ændre et fodertilsætningsstofs 
fysiske form med henblik på at lette 
håndtering, tilsætning eller anvendelse af 
tilsætningsstoffet uden at ændre dets 
teknologiske funktion og uden selv at 
have en teknologisk virkning

k)„Träger“: stof, der anvendes til at opløse, 
fortynde, dispergere eller på anden måde 
ændre et fodertilsætningsstofs fysiske form 
med henblik på at lette håndtering, 
tilsætning eller anvendelse af 
tilsætningsstoffet

Or. de

Ændringsforslag 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "parti": en produktionsenhed fra ét
anlæg, hvor der anvendes ensartede 
produktionsparametre, eller et antal af 
sådanne enheder, når de er fremstillet 
fortløbende og oplagres sammen. Består af
en identificerbar mængde foder, hvorom det 
er fastslået, at dette har fælles karakteristika 
såsom oprindelse, sort, emballagetype, 
emballeringsvirksomhed, afsender eller 
mærkning

o) "parti": en identificerbar mængde foder, 
der har fælles karakteristika såsom 
oprindelse, sort, emballagetype, 
emballeringsvirksomhed, afsender eller 
mærkning

Or. de
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Begrundelse

Solange Nachweisbarkeit sichergestellt wird, sollte die Definition „Partie“ oder „Los“ die 
geläufige Praxis im Futtersektor umfassen.

Ændringsforslag 61
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "parti": en produktionsenhed fra ét 
anlæg, hvor der anvendes ensartede 
produktionsparametre, eller et antal af 
sådanne enheder, når de er fremstillet 
fortløbende og oplagres sammen. Består 
af en identificerbar mængde foder, hvorom 
det er fastslået, at dette har fælles 
karakteristika såsom oprindelse, sort, 
emballagetype, emballeringsvirksomhed, 
afsender eller mærkning

o) "parti": en identificerbar mængde foder, 
der har fælles karakteristika såsom 
oprindelse, sort, emballagetype, 
emballeringsvirksomhed, afsender eller 
mærkning

Or. pl

Ændringsforslag 62
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "mærkning": betegnelse af foder med
angivelser, oplysninger, fabriks- eller 
varemærker, billeder eller symboler på 
enhver form for emballage, beholdere, 
skilte, etiketter, dokumenter, halsetiketter 
eller internetsider, der henviser til eller
ledsager foderet

p) "mærkning": angivelser, oplysninger, 
fabriks- eller varemærker, billeder eller 
symboler, der henviser til foderet, og som 
er anbragt på en indpakning, et 
dokument, en beholder, et skilt, en etiket 
eller et omslag, der ledsager foderet

Or. pl
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Begrundelse

Durch die Definition der Kennzeichnung „jeglicher Art“ könnte die Vorschrift unbeabsichtigt 
zu einer Kennzeichnungspflicht führen, die einen zu breiten Bereich abdecken würde, und sie 
würde aufhören, den hauptsächlichen Zweck der Kennzeichnung zu erfüllen, nämlich dem 
Verbraucher Informationen über das Produkt zu bieten, um ihm eine Auswahl zu 
ermöglichen.

Ændringsforslag 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "mærkning": betegnelse af foder med
angivelser, oplysninger, fabriks- eller 
varemærker, billeder eller symboler på 
enhver form for emballage, beholdere, 
skilte, etiketter, dokumenter, halsetiketter 
eller internetsider, der henviser til eller
ledsager foderet

p) "mærkning": angivelser, oplysninger, 
fabriks- eller varemærker, billeder eller 
symboler, der henviser til foderet, og som 
er anbragt på enhver form for emballage, 
dokumenter, beholdere, skilte, etiketter 
eller halsetiketter, der ledsager foderet

Or. de

Begrundelse

Der Bezug auf „jegliche Art von Medium“ in der Definition der Kennzeichnung könnte 
unbeabsichtigt das Erfordernis auslösen, zwingende Kennzeichnungsinformationen angeben 
zu müssen, die zu umfangreich sind. Dies würde nicht widerspiegeln, dass ein Ziel der 
Kennzeichnung ist, dem Kunden am Verkaufsort, d. h. hauptsächlich innerhalb des Ladens, 
Produktinformationen zu geben, anhand derer er eine Kaufentscheidung zwischen 
verschiedenen Produkten treffen kann.
Die grundlegenden Prinzipien, die in Artikel 11 des Vorschlags, insbesondere unter Artikel 11 
Absatz 3 festgelegt sind, regeln in angemessener Weise, dass dem Schutz und der Information 
des Verbrauchers im Bereich des Internets und im Rahmen der Bestimmungen über den 
Fernabsatz Rechnung getragen wird.
Diese Klarstellung würde Irritationen hinsichtlich der Frage vermeiden, welche 
Informationen bei den unterschiedlichen Arten der Kommunikation anzugeben sind (die 
Kennnummer der Partie oder das Mindesthaltbarkeitsdatum können nur auf oder unmittelbar 
zusammen mit den Verkaufseinheiten angegeben werden).
Die Definition sollte mit dem Vorschlag für Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j übereinstimmen, 
der die „Kennzeichnung“ im „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
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und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 
40 endgültig – definiert.
Ebenso sollte die Definition von „Kennzeichnung“ mit der Definition von „Etikett“ in 
Artikel 3 Buchstabe q im Einklang sein und sich auf die Informationen beziehen, die „auf 
einem Behältnis eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, mittels Schablone angebracht, 
markiert, gestempelt, geprägt, eingedrückt oder daran befestigt“ sind.

Ændringsforslag 64
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) "mærkning": betegnelse af foder med
angivelser, oplysninger, fabriks- eller 
varemærker, billeder eller symboler på 
enhver form for emballage, beholdere, 
skilte, etiketter, dokumenter, halsetiketter 
eller internetsider, der henviser til eller
ledsager foderet

p) "mærkning": angivelser, oplysninger, 
fabriks- eller varemærker, billeder eller 
symboler, der henviser til foderet, og som 
er anbragt på enhver form for emballage, 
dokumenter, beholdere, skilte, etiketter 
eller halsetiketter, der ledsager foderet

Or. en

Begrundelse

Referring to “any medium” in the definition of labelling could inadvertently trigger 
requirements to give mandatory labelling information which would be too wide and not 
reflect one purpose of labelling as giving customers product information at the point of sale 
to make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.

The general principles outlined in Article 11 of the proposal, and in particular Article 11 (3), 
regulate appropriately that consumer protection and information as to the internet and the 
distance selling provisions are observed.

This clarification would avoid confusions as to which information must be given by the 
different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units)

The definition should be consistent with the proposed Article 2 (2) (j) defining “labelling” in 
the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 final

Similarly, the definition of “labelling” should be in line with the definition of “label” in 
Article 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.
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Ændringsforslag 65
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "etiket": enhver form for vedhæng, tegn, 
mærke, billede eller andet beskrivende 
materiale, som er skrevet, trykt, 
stencilleret, angivet, stemplet eller præget 
på eller fæstnet til en beholder med foder

q) "etiket": enhver form for vedhæng, tegn, 
mærke, billede eller andet beskrivende 
materiale, som er skrevet, trykt, 
stencilleret, angivet, stemplet eller præget 
på eller fæstnet til en beholder med foder, 
eller enhver form for medium, der 
henviser til eller ledsager foderet

Or. es

Begrundelse

Das in dieser Verordnung festgelegte Kennzeichnungskonzept trägt der Tatsache Rechnung, 
dass das auf einer Futtermittelverpackung angebrachte Etikett nur ein Teil der Information 
darstellt, die den Kunden vom Lieferanten mitgeteilt wird. Es müssen weitere ergänzende 
Maßnahmen erfolgen, um den Informationsfluss zu verbessern und die Verwendung klarer zu 
beschreiben.

Ændringsforslag 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) "etiket": enhver form for vedhæng, tegn, 
mærke, billede eller andet beskrivende 
materiale, som er skrevet, trykt, 
stencilleret, angivet, stemplet eller præget 
på eller fæstnet til en beholder med foder

q) "etiket": enhver form for vedhæng, tegn, 
mærke, billede eller andet beskrivende 
materiale, som er skrevet, trykt, 
stencilleret, angivet, stemplet eller præget 
på eller fæstnet til en beholder med foder, 
eller enhver form for medium, der 
henviser til eller ledsager foderet

Or. de
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Begrundelse

Etikett: Das Kennzeichnungskonzept, das in diese Verordnung Eingang gefunden hat, trägt 
der Tatsache Rechnung, dass das auf einer Futtermittelverpackung angebrachte Etikett nur 
ein Teil der Information ist, die den Kunden von dem Lieferanten mitgeteilt wird. Um den 
Informationsfluss zu verbessern und den Adressaten der Kennzeichnung zielgerichteter zu 
informieren, muss eine Reihe zusätzlicher Mittel genutzt werden. Die Definition des Etiketts 
sollte mit der Definition der Kennzeichnung in Einklang gebracht werden.

Ændringsforslag 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra r a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) "første markedsføring": første gang 
foderet markedsføres efter at være 
fremstillet eller importeret.

Or. de

Begrundelse

Erstes Inverkehrbringen: Dieses Prinzip, das erstmals in die Zusatzstoff-Verordnung 
1831/2003 Eingang gefunden hatte, hat sich als wirksames Mittel erwiesen, um der 
Verantwortung und den gesetzlichen Pflichten in dem Beziehungsgeflecht zwischen 
Futtermittel- und Tierproduktion gerecht zu werden. Die Aufnahme dieser Definition ist 
wichtig, um den verschiedenen Futtermittelunternehmern klare Verantwortungsbereiche 
zuzuweisen.

Ændringsforslag 68
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra r a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) "første markedsføring": første gang 
foderet markedsføres efter at være 
fremstillet eller importeret.
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Or. es

Begrundelse

Das Konzept des „ersten Inverkehrbringens“, das erstmals in die Zusatzstoff-Verordnung 
1831/2003 Eingang gefunden hat, hat sich als wirksames Mittel erwiesen, um der 
Verantwortung und den gesetzlichen Pflichten der Futtermittelhersteller in dem immer 
komplexeren Beziehungsgeflecht dieser Branche gerecht zu werden. Die Aufnahme dieser 
Definition ist wichtig, um den verschiedenen Futtermittelunternehmen klare 
Verantwortungsbereiche zuzuweisen.

Ændringsforslag 69
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 - litra r a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) "første markedsføring": første gang 
foderet markedsføres efter at være 
fremstillet eller importeret.

Or. it

Begrundelse

Negli articoli 5(2) e 12(1), il concetto di “responsabile all’immissione sul mercato” è più 
appropriato che “produttore” con riferimento alla persona che detiene la responsabilità 
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento CE n. 
178/2002), in quanto comprende anche il caso del mangime importato per il quale ila 
responsabilità rimane a carico dell’importatore e non del produttore. Il concetto di prima 
immissione sul mercato deve, pertanto, essere definito. La definizione proposta si basa sulla 
definizione prevista dall’articolo 2 del Regolamento CE n. 1831/2003 (sugli additivi destinati 
all’alimentazione animale).
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Ændringsforslag 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er sundt, uforfalsket, egnet til formålet 
og af sædvanlig handelskvalitet

Vedrører ikke den danske tekst

Or. de

Begrundelse

Der Begriff „echt" kann zu Verwirrungen führen. Die Änderung "unverfälscht“ wird in 
Artikel 3 von Richtlinie 79/373 vom 2. April 1979 zur Vermarktung von Mischfuttermitteln 
verwendet.

Ændringsforslag 71
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er sundt, uforfalsket, egnet til formålet 
og af sædvanlig handelskvalitet

Vedrører ikke den danske tekst

Or. en

Begrundelse

Die Einführung des Begriffs „echtes“ Futtermittel kann zu Unklarheiten führen. Dieser 
Änderungsantrag dient der Klarstellung und beinhaltet die Verwendung des Wortes 
„unverfälscht“, das in Artikel 3 der Richtlinie 79/373 vom 2. April 1979 über den Verkehr mit 
Mischfuttermitteln verwendet wird.
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Ændringsforslag 72
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foderproducenter giver myndighederne 
med ansvar for gennemførelsen af den 
offentlige kontrol adgang til alle 
oplysninger vedrørende sammensætningen 
af og de påståede egenskaber hos det foder, 
de markedsfører, der gør det muligt at 
efterprøve rigtigheden af de oplysninger, 
der gives i mærkningen.

2. Den ansvarlige for den første 
markedsføring giver myndighederne med 
ansvar for gennemførelsen af den 
offentlige kontrol adgang til alle 
oplysninger vedrørende sammensætningen 
af og de påståede egenskaber hos det foder, 
den pågældende markedsfører, således at 
det er muligt at efterprøve rigtigheden af 
de oplysninger, der gives i mærkningen.

Or. es

Begrundelse

Es ist angemessener, „Inverkehrbringen“ anstelle von „Futtermittelhersteller“ zu verwenden, 
da die Person, die für die Durchführung der Bestimmungen der Artikel 17, 18 und 20 der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 verantwortlich ist, der Importeur und nicht der Hersteller von 
Futtermitteln ist.

Ændringsforslag 73
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foderproducenter giver myndighederne 
med ansvar for gennemførelsen af den 
offentlige kontrol adgang til alle 
oplysninger vedrørende sammensætningen 
af og de påståede egenskaber hos det foder, 
de markedsfører, der gør det muligt at 
efterprøve rigtigheden af de oplysninger, 
der gives i mærkningen.

2. Den ansvarlige for den første 
markedsføring giver myndighederne 
med ansvar for gennemførelsen af den 
offentlige kontrol adgang til alle 
oplysninger vedrørende 
sammensætningen af og de påståede 
egenskaber hos det foder, den 
pågældende markedsfører, således at 
det er muligt at efterprøve rigtigheden 
af de oplysninger, der gives i 
mærkningen.
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Or. it

Begrundelse

Es sollte besser vom „ersten Inverkehrbringen“ die Rede sein, da es auch für importierte 
Futtermittel gilt, für die der Importeur die Verantwortung nach den Artikeln 17, 18 und 20 
der Lebensmittel-Basisverordnung (Verordnung (EG) Nr. 178/2002) trägt und nicht der 
Hersteller.

Ændringsforslag 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foderproducenter giver myndighederne 
med ansvar for gennemførelsen af den 
offentlige kontrol adgang til alle 
oplysninger vedrørende sammensætningen 
af og de påståede egenskaber hos det foder, 
de markedsfører, der gør det muligt at 
efterprøve rigtigheden af de oplysninger, 
der gives i mærkningen.

2. Den ansvarlige for den første 
markedsføring giver myndighederne med 
ansvar for gennemførelsen af den 
offentlige kontrol adgang til alle 
oplysninger vedrørende sammensætningen 
af og de påståede egenskaber hos det foder, 
den pågældende markedsfører, således at 
det er muligt at efterprøve rigtigheden af 
de oplysninger, der gives i mærkningen.

Or. de

Ændringsforslag 75
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foderproducenter giver myndighederne 
med ansvar for gennemførelsen af den 
offentlige kontrol adgang til alle 
oplysninger vedrørende sammensætningen 
af og de påståede egenskaber hos det foder, 
de markedsfører, der gør det muligt at 
efterprøve rigtigheden af de oplysninger, 

2. Foderproducenter, der er ansvarlige for 
mærkningsoplysningerne, jf. artikel 12,
giver myndighederne med ansvar for 
gennemførelsen af den offentlige kontrol 
adgang til alle oplysninger vedrørende 
sammensætningen af og de påståede 
egenskaber hos det foder, de markedsfører, 
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der gives i mærkningen. således at det er muligt at efterprøve 
rigtigheden af de oplysninger, der gives i 
mærkningen.

Or. en

Begrundelse

Der Änderungsantrag dient der Präzisierung. In Artikel 12 des Vorschlags wird die 
Zuständigkeit für die Kennzeichnung klar festgelegt. Aus Gründen der Kohärenz sollte diese 
Verantwortlichkeit auch in Artikel 5 Absatz 2 deutlich gemacht werden.

Ændringsforslag 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De kompetente myndigheder kan 
videregive de i henhold til stk. 2 
formidlede oplysninger til forbrugerne, 
såfremt de efter afvejning af henholdsvis 
producenternes og forbrugernes 
begrundede interesse vurderer, at det er 
berettiget at videregive oplysningerne. 
Myndighederne vil i givet fald kunne 
kræve, at oplysningerne først videregives 
efter undertegnelse af en 
fortrolighedserklæring.

Or. de

Begrundelse

Änderungsantrag 11 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Die offene Deklaration der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse muss dadurch gewährleistet 
bleiben, dass bei begründetem Verdacht der Zugang zu dieser Information sichergestellt wird, 
obwohl die Angaben auf dem Etikett nur freiwillig erfolgen.
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Ændringsforslag 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbud Forbudte materialer

Or. de

Ændringsforslag 78
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 6 - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbud Forbudte materialer

Or. en

Ændringsforslag 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under hensyntagen til især 
videnskabelig dokumentation, teknologiske 
fremskridt, meddelelser i det hurtige 
varslingssystem for fødevarer og foder og 
resultater af offentlig kontrol i henhold til 
forordning (EF) nr. 882/2004 vedtager 
Kommissionen en liste over materialer, 
som det er forbudt at markedsføre eller at 
anvende som foder.

2. Under hensyntagen til især 
videnskabelig dokumentation, teknologiske 
fremskridt, meddelelser i det hurtige 
varslingssystem for fødevarer og foder og 
resultater af offentlig kontrol i henhold til 
forordning (EF) nr. 882/2004 vedtager 
Kommissionen en liste over materialer i 
bilag IIa, som det er forbudt at 
markedsføre eller at anvende som foder.

Or. de
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Begrundelse

Die Liste der verbotenen Materialien soll im Kern der Verordnung im Anhang eingeschlossen 
werden, wie es der Fall ist für die Liste der verwendbaren Materialien und nicht in einem 
gesonderten Text (z. Z. Entscheidung 2004/217) erscheinen.

Ændringsforslag 80
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Under hensyntagen til især 
videnskabelig dokumentation, teknologiske 
fremskridt, meddelelser i det hurtige 
varslingssystem for fødevarer og foder og 
resultater af offentlig kontrol i henhold til 
forordning (EF) nr. 882/2004 vedtager 
Kommissionen en liste over materialer, 
som det er forbudt at markedsføre eller at 
anvende som foder.

2. Under hensyntagen til især 
videnskabelig dokumentation, teknologiske 
fremskridt, meddelelser i det hurtige 
varslingssystem for fødevarer og foder og 
resultater af offentlig kontrol i henhold til 
forordning (EF) nr. 882/2004 vedtager 
Kommissionen listen over materialer i 
bilag IIa, som det er forbudt at 
markedsføre eller at anvende som foder.

Or. en

Begrundelse

Das Verzeichnis verbotener Materialien müsste als Anhang in die Verordnung selbst 
einbezogen werden, wie dies bei dem Verzeichnis der wichtigsten verwendbaren Materialien 
der Fall ist, und nicht in einem gesonderten Text (zurzeit in der Entscheidung 2004/217) 
erscheinen.

Ændringsforslag 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Fastlæggelse af grænseværdier for 
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urenheder
Uagtet bestemmelserne i direktiv 
2002/32/EF kan Kommissionen fastlægge 
grænseværdier for urenheder, der opstår 
som følge af produktionsmetoden. I 
forbindelse hermed tager den hensyn til 
videnskabelig dokumentation, 
teknologiske fremskridt, meddelelser i det 
hurtige varslingssystem for fødevarer og 
foder og resultater af offentlig kontrol i 
henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 29, stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Änderungsantrag 13 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Höchstmengen für Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess sollen nach dem 
Vorschlag der Kommission in der Verantwortung der Hersteller im Katalog festgelegt werden 
(Siehe Anhang I). Da diese Verunreinigungen gegebenenfalls Auswirkungen auf die 
Lebensmittelsicherheit haben können, sollte die Festlegung von Grenzwerten durch die 
Kommission geschehen, mit Kontrolle durch den Gesetzgeber.

Ændringsforslag 82
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det tilsidesætter 
anvendelsesbetingelserne i den forordning, 
hvorved det pågældende 
fodertilsætningsstof godkendes, må 
tilskudsfoder ikke indeholde et 
fodertilsætningsstof i mængder, der er over 
100 gange større end den 
maksimumsgrænse, der er fastsat for 

Uden at det tilsidesætter 
anvendelsesbetingelserne i den forordning, 
hvorved det pågældende 
fodertilsætningsstof godkendes, må 
tilskudsfoder ikke indeholde et 
fodertilsætningsstof i mængder, der er over 
50 gange større end den 
maksimumsgrænse, der er fastsat for 
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indholdet af det pågældende stof i 
fuldfoder, eller fem gange større, når der er
tale om coccidiostatika og 
histomonostatika.

indholdet af det pågældende stof i 
fuldfoder, eller fem gange større, når der er 
tale om coccidiostatika og 
histomonostatika. Tilskudsfoder, der 
indeholder et fodertilsætningsstof i 
mængder, der er mellem 50 og 100 gange 
større end den maksimumsgrænse, der er 
fastsat for indholdet af det pågældende 
stof, kan i det enkelte tilfælde anvendes 
efter inddragelse en dyrlæge.

Or. de

Begrundelse

Änderungsantrag 15 wurde nach Diskussion mit der Kommission verändert.

Bei zu stark konzentrierten Ergänzungsfuttermitteln besteht die Gefahr einer Fehldosierung 
von Zusatzstoffen. Dies gilt nicht nur für Kokzidiostatika und Histomonostatika. Ausnahmen 
für höher dosierte Ergänzungsfuttermittel müssen vom Tierarzt empfohlen worden sein. Der 
Gebrauch von Vormischungen, die Konzentrationen über diese Werte hinaus enthalten 
können, erfordert eine Zulassung des Betriebes nach Artikel 10 der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005 zur Futtermittelhygiene.

Ændringsforslag 83
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det tilsidesætter 
anvendelsesbetingelserne i den forordning, 
hvorved det pågældende 
fodertilsætningsstof godkendes, må 
tilskudsfoder ikke indeholde et 
fodertilsætningsstof i mængder, der er over 
100 gange større end den 
maksimumsgrænse, der er fastsat for 
indholdet af det pågældende stof i 
fuldfoder, eller fem gange større, når der er 
tale om coccidiostatika og 
histomonostatika.

Uden at det tilsidesætter 
anvendelsesbetingelserne i den forordning, 
hvorved det pågældende 
fodertilsætningsstof godkendes, må 
tilskudsfoder, som f.eks. slikspande, der 
indeholder mineralstoffer, ikke indeholde 
et fodertilsætningsstof i mængder, der er 
over 100 gange større end den 
maksimumsgrænse, der er fastsat for 
indholdet af det pågældende stof i 
fuldfoder, eller fem gange større, når der er 
tale om coccidiostatika og 
histomonostatika.
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Or. fr

Ændringsforslag 84
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det tilsidesætter 
anvendelsesbetingelserne i den forordning, 
hvorved det pågældende 
fodertilsætningsstof godkendes, må 
tilskudsfoder ikke indeholde et 
fodertilsætningsstof i mængder, der er over 
100 gange større end den 
maksimumsgrænse, der er fastsat for 
indholdet af det pågældende stof i 
fuldfoder, eller fem gange større, når der er 
tale om coccidiostatika og 
histomonostatika.

Uden at det tilsidesætter 
anvendelsesbetingelserne i den forordning, 
hvorved det pågældende 
fodertilsætningsstof godkendes, må 
tilskudsfoder ikke indeholde et 
fodertilsætningsstof i mængder, der er over 
50 gange større end den 
maksimumsgrænse, der er fastsat for 
indholdet af det pågældende stof i 
fuldfoder, eller fem gange større, når der er 
tale om coccidiostatika og 
histomonostatika. Med den ansvarlige 
dyrlæges godkendelse kan der i 
enkeltstående tilfælde anvendes højere 
andele af tilsætningsstoffer i 
tilskudsfoder, men ikke i mængder, der er 
over 100 gange større end den 
maksimumsgrænse, der er fastsat for 
indholdet af det pågældende stof i 
fuldfoder.

Or. pl

Begrundelse

Der Berichterstatter Graefe zu Baringdorf schlägt vor, den Höchstgehalt an 
Futtermittelzusatzstoffen in Ergänzungsfuttermitteln auf das Fünfzigfache zu senken und den 
fünffachen Höchstgehalt bei Kokzidiostatika und Histomonostatika beizubehalten, wobei der 
verantwortliche Tierarzt im Einzelfall einem interessierten Herstellungsbetrieb eine 
Genehmigung für eine Erhöhung des Höchstgehalts an Futtermittelzusatzstoffen in 
Ergänzungsfuttermitteln in Abhängigkeit von den technischen Möglichkeiten des Betriebs 
erteilen könnte. Im Änderungsvorschlag ist jedoch nicht festgelegt, bis zu welcher Höhe.
Daher wird eine Änderung des letzten Satzes des Änderungsvorschlages vorgeschlagen.
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Ændringsforslag 85
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Markedsføring af fodersupplement

Produktion, forhandling og anvendelse af 
fodersupplement sker på grundlag af 
regler, der fastlægges i en EF-kodeks, 
som udstedes i overensstemmelse med 
denne forordning. Denne kodeks tager i 
det konkrete tilfælde hensyn til 
fodersupplementets sammensætning, den 
planlagte anvendelse heraf og 
anvendelsesmåden herfor under 
overholdelse af bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 183/2005.

Or. es

Begrundelse

Supplementärfuttermittel haben Eigenschaften, die sie von anderen Futtermitteln 
unterscheiden: sie sind einzigartig in ihrer Zusammensetzung und Verwendungsart und 
sollten daher in einen geeigneten Rechtsrahmen überführt werden. Nach der rechtlichen 
Anerkennung ihrer Existenz durch die Einführung einer Definition in dieser Verordnung 
müssen sie einem gemeinschaftlichen Verhaltenskodex unterliegen, der nach denselben 
Regeln auszuarbeiten ist wie die anderen Kodizes, die in dieser Verordnung erstellt werden.

Ændringsforslag 86
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Giver de foreliggende videnskabelige og 
tekniske oplysninger Kommissionen grund 
til at formode, at anvendelse af det 

4. Giver de foreliggende videnskabelige 
og tekniske oplysninger den i artikel 29 
nævnte komité grund til at formode, at 



AM\735898DA.doc 37/99 PE409.724v01-00

DA

pågældende foder muligvis ikke vil opfylde 
det påtænkte ernæringsformål eller vil 
kunne have negative virkninger for dyrs 
eller menneskers sundhed, miljøet eller 
dyrevelfærden, sender Kommissionen 
inden for tre måneder Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende 
benævnt "autoriteten") en anmodning om 
en vurdering sammen med dossieret. 
Autoriteten afgiver udtalelse senest seks 
måneder efter modtagelsen af 
anmodningen. Tidsfristen forlænges, hvis 
autoriteten ønsker supplerende oplysninger 
fra ansøgeren.

anvendelse af det pågældende foder 
muligvis ikke vil opfylde det påtænkte 
ernæringsformål eller vil kunne have 
negative virkninger for dyrs eller 
menneskers sundhed, miljøet eller 
dyrevelfærden, sender Kommissionen i 
overensstemmelse med 
forskriftsproceduren i artikel 29, stk. 3,
inden for tre måneder Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (i det 
følgende benævnt "autoriteten") en 
anmodning om en vurdering sammen 
med dossieret. Autoriteten afgiver 
udtalelse senest seks måneder efter 
modtagelsen af anmodningen. 
Tidsfristen forlænges, hvis autoriteten 
ønsker supplerende oplysninger fra 
ansøgeren.

Or. de

Begrundelse

Der Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, jedem Mitgliedstaat das Recht 
einzuräumen, ein Dossier über einen besonderen Ernährungszweck an die EFSA zur Prüfung 
zu verweisen.

Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedsstaaten in die Debatte einbezogen werden, bevor ein Dossier an EFSA verwiesen 
wird, sollten alle Mitgliedsstaaten das Recht erhalten, einen Verweis an EFSA zu empfehlen, 
wobei jedoch die Entscheidung über einen solchen Verweis dem Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit obliegen sollte.

Ændringsforslag 87
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Giver de foreliggende videnskabelige og 
tekniske oplysninger Kommissionen grund 
til at formode, at anvendelse af det 
pågældende foder muligvis ikke vil opfylde 
det påtænkte ernæringsformål eller vil 

4. Giver de foreliggende videnskabelige og 
tekniske oplysninger den i artikel 29 
nævnte komité grund til at formode, at 
anvendelse af det pågældende foder 
muligvis ikke vil opfylde det påtænkte 
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kunne have negative virkninger for dyrs 
eller menneskers sundhed, miljøet eller 
dyrevelfærden, sender Kommissionen 
inden for tre måneder Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende 
benævnt "autoriteten") en anmodning om 
en vurdering sammen med dossieret. 
Autoriteten afgiver udtalelse senest seks 
måneder efter modtagelsen af 
anmodningen. Tidsfristen forlænges, hvis 
autoriteten ønsker supplerende oplysninger 
fra ansøgeren.

ernæringsformål eller vil kunne have 
negative virkninger for dyrs eller 
menneskers sundhed, miljøet eller 
dyrevelfærden, sender Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 29, stk. 3, inden for tre måneder 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende 
benævnt "autoriteten") en anmodning om 
en vurdering sammen med dossieret. 
Autoriteten afgiver udtalelse senest seks 
måneder efter modtagelsen af 
anmodningen. Tidsfristen forlænges, hvis 
autoriteten ønsker supplerende oplysninger 
fra ansøgeren.

Or. en

Begrundelse

Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, das Recht auf Überweisung eines 
Dossiers über einen besonderen Ernährungszweck jeweils den einzelnen Mitgliedstaaten 
einzuräumen.

Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um eine Debatte mit Beteiligung aller 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, bevor die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) mit einem Dossier befasst wird, sollten die Mitgliedstaaten das Recht haben, eine 
Befassung der EFSA zu empfehlen, wobei jedoch die Entscheidung über eine solche 
Befassung vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und die Tiergesundheit 
getroffen werden sollte.

Ændringsforslag 88
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis foder udbydes til salg ved hjælp af 
fjernkommunikationsteknik som defineret i 
artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/7/EF, skal de 
mærkningsoplysninger, der er obligatoriske 
i henhold til denne forordning, fremgå af 

3. Hvis foder udbydes til salg ved hjælp af 
fjernkommunikationsteknik som defineret i 
artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/7/EF, skal de 
mærkningsoplysninger, der er obligatoriske 
i henhold til denne forordning, fremgå af 
det materiale, der bruges til fjernsalget, 
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det materiale, der bruges til fjernsalget. eller stilles til rådighed gennem et andet 
passende medium. Kravet om angivelse af 
de oplysninger, der er nævnt i artikel 15, 
litra d), e) og f), og artikel 17, stk. 1, litra 
d) og e), er først obligatorisk, når foderet 
udleveres. 

Or. es

Begrundelse

Beim Fernverkauf werden die Futtermittel noch vor ihrer Herstellung verkauft, weshalb zum 
Zeitpunkt des Verkaufs noch nicht alle Einzelheiten der Kennzeichnung verfügbar sind 
(beispielsweise Nummer des Loses, Nettogewicht oder Verfallsdatum). Da sich im Übrigen 
die Zusammensetzung der Futtermittel aufgrund verschiedener Faktoren ändern kann, können 
keine detaillierten Informationen über die Zusammensetzung gegeben werden, es sei denn, die 
Zusammensetzung wurde vorab vom Verkäufer und vom Käufer vertraglich festgelegt.

Ændringsforslag 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis foder udbydes til salg ved hjælp af 
fjernkommunikationsteknik som defineret i 
artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/7/EF, skal de 
mærkningsoplysninger, der er obligatoriske 
i henhold til denne forordning, fremgå af 
det materiale, der bruges til fjernsalget.

3. Hvis foder udbydes til salg ved hjælp af 
fjernkommunikationsteknik som defineret i 
artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 97/7/EF, skal de 
mærkningsoplysninger, der er obligatoriske 
i henhold til denne forordning, fremgå af 
det informationsmateriale, der bruges til 
fjernsalget, eller stilles til rådighed 
gennem et andet egnet medium. I dette 
tilfælde er kravet om angivelse af de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 15, litra 
d), e) og f), og artikel 17, stk. 1, litra d) og 
e), først obligatorisk, når foderet 
udleveres.

Or. de
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Begrundelse

Im speziellen Fall von Fernkommunikationsgeschäften werden Futtermittel in sehr vielen 
verkauft, bevor sie hergestellt wurden, weshalb nicht alle Kennzeichnungsangaben zum 
Zeitpunkt der Bestellung verfügbar sind. Dies betrifft z. B. die Partienummer, die Nettomasse 
und das Haltbarkeitsdatum. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die exakte 
Zusammensetzung zum Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung / des Kaufs zu nennen, da die 
Mischfuttermittel aktuell optimiert werden und sich die Zusammensetzung daher von Zeit zu 
Zeit ändert, es sei denn, es wurde zwischen Käufer und Verkäufer eine bestimmte 
Zusammensetzung vereinbart.

Ændringsforslag 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Producenten af foderet er ansvarlig for 
mærkningsoplysningerne og sikrer, at de 
gives og er materielt rigtige.

1. Den ansvarlige for den første 
markedsføring er ansvarlig for 
mærkningsoplysningerne og sikrer, at de 
gives og er materielt rigtige.

Or. de

Begrundelse

Das Prinzip des „ersten Inverkehrbringers“ ist geeigneter, da es auch den Fall importierter 
Futtermittel abdeckt, für das der Importeur die Verantwortung nach den Artikeln 17, 18 und 
20 der Lebensmittel-Basisverordnung (Verordnung (EG) Nr. 178/2002) trägt und nicht der 
Hersteller.

Ændringsforslag 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den, der er ansvarlig for mærkningen, 
fremlægger efter anmodning fra den 
kompetente myndighed videnskabelig 

b) den, der er ansvarlig for mærkningen, 
fremlægger efter anmodning fra den 
kompetente myndighed videnskabelig 
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dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig, enten med offentligt 
tilgængelige beviser eller med 
dokumenteret virksomhedsforskning. Den 
videnskabelige dokumentation skal 
foreligge, når foderet markedsføres.

dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig, enten med offentligt 
tilgængelige beviser eller med 
dokumenteret virksomhedsforskning. Den 
videnskabelige dokumentation skal 
foreligge, når foderet markedsføres. Efter 
dette tidspunkt har forbrugerne ret til at 
modtage et sammendrag af 
dokumentationen fra den kompetente 
myndighed eller ved begrundet mistanke 
om vildledende anprisning opfordre 
myndigheden til at foranledige 
fremsendelse af sådan dokumentation fra 
producenten.

Or. de

Begrundelse

Änderungsantrag 18 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Werbeaussagen und Behauptungen müssen nachprüfbar sein. Es erscheint angemessen, die 
wissenschaftliche Begründung solcher Aussagen nicht grundsätzlich, sondern auf Nachfrage 
der zuständigen Behörde vorzuschreiben. Es sollte jedoch auch eine Möglichkeit für 
Verbraucher geben, einen ausreichenden Nachweis von der Behörde zu erhalten bzw. die 
Behörde dazu aufzufordern, den Nachweis vom Hersteller erbringen zu lassen.

Ændringsforslag 92
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den, der er ansvarlig for mærkningen, 
fremlægger efter anmodning fra den 
kompetente myndighed videnskabelig 
dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig, enten med offentligt 
tilgængelige beviser eller med 
dokumenteret virksomhedsforskning. Den 
videnskabelige dokumentation skal 
foreligge, når foderet markedsføres.

b) den, der er ansvarlig for mærkningen, 
fremlægger efter anmodning fra den 
kompetente myndighed videnskabelig 
dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig, enten med offentligt 
tilgængelige beviser eller med 
dokumenteret virksomhedsforskning, som 
underkastes videnskabelig kontrol. Den 
videnskabelige dokumentation skal 
foreligge, når foderet markedsføres. For at 
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sikre passende videnskabelig kvalitet og 
ensartet gennemførelse fastlægger 
Kommissionen retningslinjerne for 
kravene til udformningen og indholdet af 
den videnskabelige dokumentation. Disse 
retningslinjer skal også omfatte 
procedurerne for vurdering af den 
videnskabelige dokumentation på 
grundlag af de kompetente myndigheders 
kontrol. Retningslinjerne fastsættes efter 
rådgivningsproceduren i artikel 29, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Zwecks größerer Transparenz sollte die Kommission unbedingt Leitlinien aufstellen, um 
festzulegen, worauf sich eine Behauptung über einen Ausgangsstoff stützen darf. Es wäre sehr 
unzweckmäßig für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und
Durchführung der wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der 
Überwachungsbehörden in den Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional-
oder Kreisebene befindet).

Ændringsforslag 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den, der er ansvarlig for mærkningen, 
fremlægger efter anmodning fra den 
kompetente myndighed videnskabelig 
dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig, enten med offentligt 
tilgængelige beviser eller med 
dokumenteret virksomhedsforskning. Den 
videnskabelige dokumentation skal 
foreligge, når foderet markedsføres.

b) den, der er ansvarlig for mærkningen, 
fremlægger efter anmodning fra den 
kompetente myndighed videnskabelig 
dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig, enten med offentligt 
tilgængelige beviser eller med 
dokumenteret virksomhedsforskning, som 
kan underkastes videnskabelig kontrol. 
For at sikre passende videnskabelig 
kvalitet og ensartet gennemførelse 
fastlægger Kommissionen 
retningslinjerne for kravene til 
udformningen og indholdet af den 
videnskabelige dokumentation. Disse 
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retningslinjer skal også omfatte 
procedurerne for vurdering af den 
videnskabelige dokumentation på 
grundlag af de kompetente myndigheders 
kontrol. Retningslinjerne fastsættes efter 
rådgivningsproceduren i artikel 29, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

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

Ændringsforslag 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den, der er ansvarlig for mærkningen, 
fremlægger efter anmodning fra den 

b) den, der er ansvarlig for mærkningen, 
fremlægger efter anmodning fra den 
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kompetente myndighed videnskabelig 
dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig, enten med offentligt 
tilgængelige beviser eller med 
dokumenteret virksomhedsforskning. Den 
videnskabelige dokumentation skal 
foreligge, når foderet markedsføres. 

kompetente myndighed videnskabelig 
dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig, enten med offentligt 
tilgængelige beviser eller med 
dokumenteret virksomhedsforskning. Den 
videnskabelige dokumentation skal 
foreligge, når foderet markedsføres. 
Forbrugerne har ret til at modtage en 
bekræftelse fra den kompetente 
myndighed på, at der er fremlagt 
videnskabelig dokumentation for, at 
anprisningen er sandfærdig.

Or. de

Begrundelse

Der Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Verbraucher das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde einen wissenschaftlichen Beleg für die 
Behauptung zu erlangen.

Derartige wissenschaftliche Belege sind jedoch, insbesondere für die Halter von Heimtieren, 
in den meisten Fällen zu technisch; wichtiger noch, sie basieren auf kostspieliger Forschung 
und unterliegen oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum der Vertraulichkeit.

Die zuständige Behörde muss daher auf Verlangen des Verbrauchers diesem bestätigen, dass 
die für die Kennzeichnung zuständige Personen der Behörde einen wissenschaftlichen Beleg 
vorgelegt hat.

Ændringsforslag 95
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den, der er ansvarlig for mærkningen, 
fremlægger efter anmodning fra den 
kompetente myndighed videnskabelig 
dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig, enten med offentligt 
tilgængelige beviser eller med 
dokumenteret virksomhedsforskning. Den 
videnskabelige dokumentation skal 

b) den, der er ansvarlig for mærkningen, 
fremlægger efter anmodning fra den 
kompetente myndighed videnskabelig 
dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig, enten med offentligt 
tilgængelige beviser eller med 
dokumenteret virksomhedsforskning. Den 
videnskabelige dokumentation skal 
foreligge, når foderet markedsføres.
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foreligge, når foderet markedsføres. Forbrugerne har ret til at modtage en 
bekræftelse fra den kompetente 
myndighed på, at der er fremlagt 
videnskabelig dokumentation for 
anprisningen.

Or. en

Begrundelse

Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Kunden das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde eine wissenschaftliche Begründung für 
Behauptungen zu erlangen.

Eine solche wissenschaftliche Begründung ist jedoch, insbesondere für die Halter von 
Heimtieren, in den meisten Fällen zu technisch, und, was noch wichtiger ist, sie basiert auf 
kostspieliger Forschung und unterliegt oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum 
der Vertraulichkeit.
Die zuständige Behörde soll daher auf Verlangen eines Kunden diesem bestätigen, dass der 
Behörde von der für die Kennzeichnung verantwortlichen Person eine wissenschaftliche 
Begründung vorgelegt wurde.

Ændringsforslag 96
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Hvis anprisningen vedrører eller kan 
vedrøre et fodertilsætningsstofs funktion i 
overensstemmelse med de funktionelle 
grupper, der er omhandlet i bilag I i 
forordning (EF) nr. 1831/2003, anses 
eksistensen af tilsætningsstoffet i en 
effektiv koncentration for tilstrækkelig 
dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig. Såfremt en anprisning, der 
vedrører en sådan funktion, er baseret på 
et andet grundlag end et 
fodertilsætningsstof, gennemføres 
vurderingen af den videnskabelige 
dokumentation for anprisningen i 
henhold til Kommissionens forordning 
(EF) nr. 429/2008 af 25. april 2008 om 
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gennemførelsesbestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1831/2003 for så vidt angår 
udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger 
samt vurdering og godkendelse af 
fodertilsætningsstoffer1. 
1 EUT L 133 af 22.5.2008, s. 1.

Or. es

Begrundelse

Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt 
werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie – mit Informationen über Sicherheit und 
Wirksamkeit – in der gleichen Weise begründet werden, wie es für die Zusatzstoffe 
vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf einen Zusatzstoff gestützt wird, der in 
geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten ist, würde keine weitere 
wissenschaftliche Begründung gefordert.

Ændringsforslag 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Hvis anprisningen vedrører eller kan 
vedrøre et fodertilsætningsstofs funktion i 
overensstemmelse med de funktionelle 
grupper, der er omhandlet i bilag I i 
forordning (EF) nr. 1831/2003, anses 
eksistensen af tilsætningsstoffet i en 
effektiv koncentration for tilstrækkelig 
dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig. Såfremt en anprisning, der 
vedrører en sådan funktion, er baseret på 
et andet grundlag end et 
fodertilsætningsstof, gennemføres 
vurderingen af den videnskabelige 
dokumentation for anprisningen i 
henhold til Kommissionens forordning 
(EF) nr. 429/2008 af 25. april 2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
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nr. 1831/2003 for så vidt angår 
udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger 
samt vurdering og godkendelse af 
fodertilsætningsstoffer1. 

1 EFT L 133 af 22.5.2008, s. 1.

Or. de

Begrundelse

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

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

Ændringsforslag 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det tilsidesætter stk. 1, er 
anprisninger vedrørende optimering af 

2. Uden at det tilsidesætter stk. 1, er 
anprisninger vedrørende optimering af 



PE409.724v01-00 48/99 AM\735898DA.doc

DA

ernæringen og fremme eller beskyttelse af 
de fysiologiske forhold tilladt, hvis de ikke 
er baseret på en farmakologisk eller en 
immunologisk virkning.

ernæringen og fremme eller beskyttelse af 
de fysiologiske forhold tilladt.

Or. de

Begrundelse

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

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

Ændringsforslag 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De obligatoriske mærkningsoplysninger 
skal, som et minimum på sproget eller et af 
de officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
foderet markedsføres, gives i deres helhed 

1. Sælges foderet til en 
foderstofvirksomhed, skal køberen oplyses 
om de obligatoriske mærkningsoplysninger 
på den mest hensigtsmæssige måde. De 



AM\735898DA.doc 49/99 PE409.724v01-00

DA

på et fremtrædende sted på emballagen, 
beholderen eller en dertil fæstnet etiket, 
idet de skal være iøjnefaldende og let 
læselige og ikke må kunne slettes.

anføres som et minimum let læseligt og 
forståeligt på sproget eller et af de 
officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
foderet markedsføres.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 100
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De obligatoriske mærkningsoplysninger 
skal, som et minimum på sproget eller et af 
de officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
foderet markedsføres, gives i deres helhed 
på et fremtrædende sted på emballagen, 
beholderen eller en dertil fæstnet etiket, 
idet de skal være iøjnefaldende og let 
læselige og ikke må kunne slettes.

1. Sælges foderet til en 
foderstofvirksomhed, skal køberen oplyses 
om de obligatoriske mærkningsoplysninger 
på en hensigtsmæssig måde. De anføres
som et minimum let læseligt og forståeligt 
på sproget eller et af de officielle sprog i 
den medlemsstat, hvor foderet 
markedsføres.

Or. es

Begrundelse

Wird ein Futtermittel an eine Person veräußert, die kein Futtermittelunternehmer ist (zum 
Beispiel eine Privatperson), sollte die Information auf der Verpackung angebracht sein. Im 
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gewerblichen Handel (Futtermittelunternehmen) wäre dies natürlich nicht notwendig. In 
diesem Fall sind die Angaben auf dem Etikett in der am besten geeigneten Art und Weise zu 
präsentieren.

Ændringsforslag 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De obligatoriske mærkningsoplysninger 
skal, som et minimum på sproget eller et af 
de officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
foderet markedsføres, gives i deres helhed 
på et fremtrædende sted på emballagen, 
beholderen eller en dertil fæstnet etiket, 
idet de skal være iøjnefaldende og let 
læselige og ikke må kunne slettes.

1. De obligatoriske mærkningsoplysninger 
skal, som et minimum på sproget eller et af 
de officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
foderet markedsføres, gives i deres helhed 
på et fremtrædende sted på emballagen, 
beholderen eller en dertil fæstnet etiket, 
eller, hvor det er relevant, på et 
ledsagedokument, idet de skal være 
iøjnefaldende og let læselige og ikke må 
kunne slettes.

Or. de

Begrundelse

Damit Übereinstimmung mit Artikel 14 Absatz 2 sichergestellt ist.

Ændringsforslag 102
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De obligatoriske mærkningsoplysninger 
skal, som et minimum på sproget eller et af 
de officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
foderet markedsføres, gives i deres helhed 
på et fremtrædende sted på emballagen, 
beholderen eller en dertil fæstnet etiket, 
idet de skal være iøjnefaldende og let 

1. De obligatoriske mærkningsoplysninger 
skal, som et minimum på sproget eller et af 
de officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
foderet markedsføres, gives i deres helhed 
på et fremtrædende sted på emballagen, 
beholderen eller en dertil fæstnet etiket, 
eller, hvor det er relevant, på et 
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læselige og ikke må kunne slettes. ledsagedokument, idet de skal være 
iøjnefaldende og let læselige og ikke må 
kunne slettes.

Or. pl

Ændringsforslag 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De obligatoriske mærkningsoplysninger 
skal være lette at identificere og må ikke 
skjules af andre oplysninger. Den farve, 
font og skriftstørrelse, der anvendes, må 
ikke skjule eller fremhæve bestemte 
oplysninger, medmindre formålet er at 
henlede opmærksomheden på 
sikkerhedssætninger.

2. Sælges foderet til en anden person end 
en foderstofvirksomhed, skal de 
obligatoriske mærkningsoplysninger som 
et minimum gives på sproget eller et af de 
officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
foderet markedsføres, i deres helhed og på 
et fremtrædende sted på emballagen, 
beholderen eller en dertil fæstnet etiket 
eller på en vedføjet seddel, idet de skal 
være iøjnefaldende og let læselige og ikke 
må kunne slettes. De obligatoriske 
mærkningsoplysninger skal være lette at 
identificere og må ikke skjules af andre 
oplysninger. Den farve, font og 
skriftstørrelse, der anvendes, må ikke skjule 
eller fremhæve bestemte oplysninger, 
medmindre formålet er at henlede 
opmærksomheden på sikkerhedssætninger.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 104
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De obligatoriske mærkningsoplysninger 
skal være lette at identificere og må ikke 
skjules af andre oplysninger. Den farve, 
font og skriftstørrelse, der anvendes, må 
ikke skjule eller fremhæve bestemte 
oplysninger, medmindre formålet er at 
henlede opmærksomheden på 
sikkerhedssætninger.

2. Sælges foderet til en anden person end 
en foderstofvirksomhed, skal de 
obligatoriske mærkningsoplysninger gives 
på det officielle sprog, der gælder for 
salgsstedet i den medlemsstat, hvor 
foderet markedsføres, i deres helhed og på 
et fremtrædende sted på emballagen, 
beholderen eller en dertil fæstnet etiket 
eller på en vedføjet seddel, idet de skal 
være iøjnefaldende og let læselige og ikke 
må kunne slettes. De obligatoriske 
mærkningsoplysninger skal være lette at 
identificere og må ikke skjules af andre 
oplysninger. Den farve, font og 
skriftstørrelse, der anvendes, må ikke 
skjule eller fremhæve bestemte 
oplysninger, medmindre formålet er at 
henlede opmærksomheden på 
sikkerhedssætninger.

Or. es

Begrundelse

Siehe Begründung zum Änderungsantrag zu Artikel 14 Absatz 1.
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Ændringsforslag 105
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i artikel 26 omhandlede EF-kodekser 
kan omfatte specifikationer vedrørende 
kravene i stk. 1 og 2 i nærværende artikel.

3. De i artikel 26 omhandlede EF-kodekser 
kan omfatte specifikationer vedrørende 
kravene i stk. 1 og 2 i nærværende artikel. I 
praksis skal kodekserne angive, hvilken 
måde de obligatoriske oplysninger på 
etiketten skal gives på.

Or. es

Begrundelse

Die Kommission muss den Kodex der guten Kennzeichnungspraxis gemäß Artikel 29 
annehmen.

Ændringsforslag 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler, 
der indgår i en foderblanding til dyr 
bestemt til fødevareproduktion, ikke er 
angivet på etiketten, skal producenten efter 
anmodning fremlægge oplysninger om den 
mængdemæssige sammensætning, idet 
angivelserne skal ligge inden for +/- 15 % 
af værdierne for foderformuleringen,
medmindre producenten anser disse 
oplysninger for at være kommercielt 
følsomme og vurderer, at udbredelse af 
dem kunne indebære en krænkelse af hans 
intellektuelle ejendomsret.

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler, 
der indgår i en foderblanding til dyr 
bestemt til fødevareproduktion, ikke er 
angivet på etiketten, skal producenten efter 
anmodning fremlægge oplysninger for 
køberen om den eksakte mængdemæssige 
sammensætning for den faktiske 
foderformulering. Denne bestemmelse 
gælder ikke for fodermidler, hvis andel 
udgør mindre end 2 vægtprocent af det 
pågældende blandingsfoder, hvis
producenten anser disse oplysninger for at 
være kommercielt følsomme og kan 
dokumentere, at udbredelse af dem ville
indebære en krænkelse af hans 
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intellektuelle ejendomsret.

Or. de

Begrundelse

Änderungsantrag 22 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Laut Angaben der Hersteller ist das geistige Eigentum im Wesentlichen für Mikro-
Komponenten, die jeweils unter 2 % der Mischfuttermittel ausmachen, relevant. Der in der 
jetzt geltenden Verordnung vorgesehene Schwankungsbereich von+/- 15 % des Wertes sollte 
dem Hersteller beim Druck von Etiketten (a priori) eine gewisse Flexibilität geben. Bei einer 
Nachfrage (a posteriori) ist die genaue Zusammensetzung jedoch bekannt und diese 
Flexibilität daher nicht erforderlich.

Ændringsforslag 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler,
der indgår i en foderblanding til dyr 
bestemt til fødevareproduktion, ikke er 
angivet på etiketten, skal producenten 
efter anmodning fremlægge oplysninger 
om den mængdemæssige 
sammensætning, idet angivelserne skal 
ligge inden for +/- 15 % af værdierne for
foderformuleringen, medmindre 
producenten anser disse oplysninger for 
at være kommercielt følsomme og 
vurderer, at udbredelse af dem kunne 
indebære en krænkelse af hans 
intellektuelle ejendomsret.

b) Den åbne deklaration gælder for de fem 
vigtigste komponenter i vægtmæssig 
henseende. Udgør disse bestanddele under 
80 % af vægten, gælder den åbne 
erklæring for det antal yderligere 
foderkomponenter, der er nødvendigt for 
at nå op på mindst 80 % af vægten. For at 
undgå at skade producentens intellektuelle 
ejendomsrettigheder kan denne, hvor det 
kan begrundes, undlade at give 
oplysninger om de fodermidler, foderet er 
sammensat af, hvis disse udgør mindre 
end 3 % af vægten. De kompetente 
myndigheder har altid ret til at få oplyst 
den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler.

Or. de

Begrundelse

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
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Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten,
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.

Ændringsforslag 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler, 
der indgår i en foderblanding til dyr 
bestemt til fødevareproduktion, ikke er 
angivet på etiketten, skal producenten 
efter anmodning fremlægge oplysninger 
om den mængdemæssige 
sammensætning, idet angivelserne skal 
ligge inden for +/- 15 % af værdierne for 
foderformuleringen, medmindre 
producenten anser disse oplysninger for 
at være kommercielt følsomme og 
vurderer, at udbredelse af dem kunne 
indebære en krænkelse af hans 
intellektuelle ejendomsret.

b) Den åbne deklaration gælder for de fire 
vigtigste komponenter i vægtmæssig 
henseende. Udgør disse bestanddele under 
70 % af vægten, gælder den åbne 
erklæring for det antal yderligere 
foderkomponenter, der er nødvendigt for 
at nå op på mindst 70 % af vægten. For at 
undgå at skade producentens 
intellektuelle ejendomsrettigheder kan 
denne, hvor det kan begrundes, undlade 
at give oplysninger om de fodermidler, 
foderet er sammensat af, hvis disse udgør 
mindre end 3 % af vægten. De kompetente 
myndigheder har altid ret til at få oplyst 
den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler.

Or. de

Begrundelse

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten, 
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.
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Ændringsforslag 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler, 
der indgår i en foderblanding til dyr 
bestemt til fødevareproduktion, ikke er 
angivet på etiketten, skal producenten 
efter anmodning fremlægge oplysninger 
om den mængdemæssige 
sammensætning, idet angivelserne skal 
ligge inden for +/- 15 % af værdierne for 
foderformuleringen, medmindre 
producenten anser disse oplysninger for 
at være kommercielt følsomme og 
vurderer, at udbredelse af dem kunne 
indebære en krænkelse af hans 
intellektuelle ejendomsret.

b) Den åbne deklaration gælder for de fire 
vigtigste komponenter i vægtmæssig 
henseende. Udgør disse bestanddele under 
60 % af vægten, gælder den åbne 
erklæring for det antal yderligere 
foderkomponenter, der er nødvendigt for 
at nå op på mindst 60 % af vægten. For at 
undgå at skade producentens intellektuelle 
ejendomsrettigheder kan denne, hvor det 
kan begrundes, undlade at give 
oplysninger om de fodermidler, foderet er 
sammensat af, hvis disse udgør mindre 
end 3 % af vægten. De kompetente 
myndigheder har altid ret til at få oplyst 
den nøjagtige procentandel af alle 
fodermidler.

Or. de

Begrundelse

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten, 
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.

Ændringsforslag 110
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler, 
der indgår i en foderblanding til dyr 
bestemt til fødevareproduktion, ikke er 
angivet på etiketten, skal producenten efter 
anmodning fremlægge oplysninger om den 

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler, 
der indgår i en foderblanding til dyr 
bestemt til fødevareproduktion, ikke er 
angivet på etiketten, skal producenten efter 
anmodning fremlægge oplysninger om den 
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mængdemæssige sammensætning, idet 
angivelserne skal ligge inden for +/- 15 % 
af værdierne for foderformuleringen, 
medmindre producenten anser disse 
oplysninger for at være kommercielt 
følsomme og vurderer, at udbredelse af 
dem kunne indebære en krænkelse af hans 
intellektuelle ejendomsret.

mængdemæssige sammensætning, idet 
angivelserne skal ligge inden for +/- 15 % 
af værdierne for foderformuleringen, 
medmindre disse oplysninger er
kommercielt følsomme, og at udbredelse af 
dem kunne indebære en krænkelse af hans 
intellektuelle ejendomsret i henhold til 
direktiv 2004/48/EF.

Or. en

Begrundelse

Um dem Anliegen des Kunden, zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung eines 
Futtermittels zu erhalten, gerecht zu werden, muss die Ausnahme von der Verpflichtung des 
Herstellers, weitere Informationen über die Zusammensetzung bereitzustellen, im Lichte der 
Bestimmungen der Richtlinie 2004/48/EG und insbesondere von Artikel 8 der Richtlinie 
gesehen werden. Dieser Ansatz steht völlig im Einklang mit dem Bestreben der Kommission, 
welches in Erwägung 19 zum Ausdruck kommt und darauf gerichtet ist, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Forderungen des Kunden nach sinnvoller Information und der 
Forderung der Industrie nach Wahrung eines angemessenen Schutzniveaus für das Know-
how herzustellen.

Ændringsforslag 111
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på anvendelsen af stk. 2, 
litra b), fastsætter Kommissionen 
gennemførelsesbestemmelser, der angiver 
de betingelser, der skal opfyldes for at:
- brugeren af foder kan få adgang til 
yderligere oplysninger om 
sammensætningen, og
- producenten kan undtages fra 
forpligtelsen til at give disse oplysninger.
Foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den med 
nye elementer, vedtages efter 
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forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
29, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Um dem Erfordernis der Landwirte, zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung 
eines Futtermittels zu erhalten, gerecht zu werden und gleichzeitig für den 
Futtermittelhersteller ein ausreichendes Maß an Schutz des Know-how zu gewährleisten, 
muss die praktische Anwendung der in diesem Artikel festgelegten Bestimmungen an die 
Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft werden, die nach dem Komitologieverfahren mit 
Kontrolle durch das Europäische Parlament festzulegen sind. Dieser Änderungsantrag steht 
in vollem Einklang mit Erwägung 19.

Ændringsforslag 112
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på stk. 2, litra b), 
vedtages de betingelser, i henhold til 
hvilke producenten kan undtages fra 
forpligtelsen til at give yderligere 
oplysninger om sammensætningen af 
foderet, efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 29, stk. 4.

Or. it

Begrundelse

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

Questo approccio è pienamente in linea con la volontà della Commissione di raggiungere il 
giusto compromesso tra la richiesta del cliente di ricevere informazioni significative e la 
richiesta dell’industria di mantenere un adeguato livello di protezione della proprietà 
intellettuale, come riportato nel considerando (19).
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Ændringsforslag 113
Agnes Schierhuber

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler, 
der indgår i en foderblanding til dyr 
bestemt til fødevareproduktion, ikke er 
angivet på etiketten, skal producenten efter 
anmodning fremlægge oplysninger om den 
mængdemæssige sammensætning, idet 
angivelserne skal ligge inden for +/- 15 % 
af værdierne for foderformuleringen, 
medmindre producenten anser disse 
oplysninger for at være kommercielt 
følsomme og vurderer, at udbredelse af 
dem kunne indebære en krænkelse af 
hans intellektuelle ejendomsret.

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler, 
der indgår i en foderblanding til dyr 
bestemt til fødevareproduktion, ikke er 
angivet på etiketten, skal producenten efter 
anmodning fremlægge oplysninger for 
køber om den mængdemæssige 
sammensætning, idet angivelserne skal 
ligge inden for +/- 15 % af værdierne for 
foderformuleringen.

Or. de

Begrundelse

Die vorgeschlagene Regelung gibt dem Käufer ein Recht auf Information und dem Verkäufer 
– durch die +/- 15 % -Regelung – ausreichenden Schutz seines Geschäftgeheimnisses im 
Rahmen der Produktzusammensetzung und -kennzeichnung. Das Recht des Käufers sollte 
jedoch nicht weiter eingeschränkt werden. Es sollte nicht im Belieben des Verkäufers stehen, 
Informationen herauszugeben. Der letzte Satzteil sollte daher entfallen.

Ændringsforslag 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler, 
der indgår i en foderblanding til dyr 
bestemt til fødevareproduktion, ikke er 
angivet på etiketten, skal producenten efter 

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler, 
der indgår i en foderblanding til dyr 
bestemt til fødevareproduktion, ikke er 
angivet på etiketten, skal producenten efter 
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anmodning fremlægge oplysninger om den 
mængdemæssige sammensætning, idet 
angivelserne skal ligge inden for +/- 15 % 
af værdierne for foderformuleringen, 
medmindre producenten anser disse 
oplysninger for at være kommercielt 
følsomme og vurderer, at udbredelse af 
dem kunne indebære en krænkelse af 
hans intellektuelle ejendomsret.

anmodning fremlægge oplysninger om den 
mængdemæssige sammensætning, idet 
angivelserne skal ligge inden for +/- 15 % 
af værdierne for foderformuleringen.

Or. de

Begrundelse

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 6.12.2006 die quantitative Angabe mit einer 
Toleranzspanne von 15 % als rechtmäßig erklärt. Die 15 %-Regelung lässt dem Hersteller 
Spielraum für seine Produktion und ermöglicht ihm, die Zusammensetzung nicht vollständig 
offen zu legen. Das Zugeständnis einer 15 %-Toleranz und einer gleichzeitigen Verweigerung 
der Information ist allerdings nicht im Sinne des Verbrauchers. Dieser Passus sollte daher 
gestrichen werden.

Ændringsforslag 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De kompetente myndigheder kan i 
henhold til stk. 2, litra b), efter begrundet 
anmodning videregive oplysningerne om 
den mængdemæssige sammensætning til 
forbrugere, såfremt de efter afvejning af 
producenter og forbrugeres begrundede 
interesser vurderer, at det er berettiget at 
videregive oplysninger. I givet fald kræver 
myndigheden en underskrevet 
fortrolighedserklæring som forudsætning 
for videregivelse af oplysningerne.

Or. de
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Begrundelse

Dieser Änderungsantrag dient der Klarstellung und ist ein Ergebnis der Aussprachen im 
Ausschuss und mit der Kommission.

Die offene Deklaration der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse muss dadurch gewährleistet 
bleiben, dass bei begründetem Verdacht der Zugang zu dieser Information sichergestellt wird.

Ændringsforslag 116
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 19 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 Artikel 19
På etiketten til foder til selskabsdyr skal 
der være angivet et frikaldsnummer, hvor
kunden kan indhente oplysninger ud over 
de obligatoriske oplysninger vedrørende:

På etiketten til foder til selskabsdyr skal 
der være angivet gratis informationskilder 
(f.eks. et frikaldsnummer, en e-mail-
adresse og/eller en internetadresse) til 
oplysninger vedrørende den ansvarlige for 
mærkningsoplysningerne, så kunden kan 
indhente oplysninger ud over de 
obligatoriske oplysninger vedrørende:

Or. pl

Begrundelse

Eine kostenfreie Telefonnummer muss als eine zusätzliche Möglichkeit vorgesehen werden, 
die es dem Verbraucher erlaubt, zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung des 
Produkts zu erhalten. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind nicht in der Lage, 
einen solchen zusätzlichen Dienst in allen 23 Amtssprachen zu gewährleisten, um „in 
Wartestellung“ telefonisch Informationen, häufig über sehr spezielle Themen, anzubieten.
Daher muss der für die Kennzeichnung verantwortlichen Person die Wahl der Art der 
Information, z. B. Telefon, Post, Internet, freigestellt werden.
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Ændringsforslag 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 19 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På etiketten til foder til selskabsdyr skal 
der være angivet et frikaldsnummer, hvor 
kunden kan indhente oplysninger ud over 
de obligatoriske oplysninger vedrørende:

På etiketten til foder til selskabsdyr skal 
der være angivet en gratis mulighed (f.eks. 
et frikaldsnummer, en e-mail-adresse 
og/eller en internetadresse) for at komme 
i kontakt med den ansvarlige for 
mærkningsoplysningerne, så kunden kan 
indhente oplysninger ud over de 
obligatoriske oplysninger vedrørende:

Or. de

Begrundelse

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.

Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weit gefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.

Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z. B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.
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Ændringsforslag 118
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 19 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På etiketten til foder til selskabsdyr skal 
der være angivet et frikaldsnummer, hvor 
kunden kan indhente oplysninger ud over 
de obligatoriske oplysninger vedrørende:

På etiketten til foder til selskabsdyr skal 
der være angivet en gratis mulighed for at 
komme i kontakt med den ansvarlige for 
mærkningsoplysningerne (f.eks. et 
frikaldsnummer, en e-mail-adresse 
og/eller en internetadresse), så kunden 
kan indhente oplysninger ud over de 
obligatoriske oplysninger vedrørende:

Or. en

Begrundelse

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights.

A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products.

The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required.

Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen.

Ændringsforslag 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De under litra a) og b) nævnte 
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oplysninger videregives med forbehold af 
retten til at tilbageholde oplysninger, hvis 
disse enten er kommercielt følsomme, 
eller hvis videregivelsen af dem kan 
krænke den intellektuelle ejendomsret.

Or. de

Begrundelse

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.

Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weit gefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.

Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z. B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Ændringsforslag 120
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De under litra a) og b) nævnte 
oplysninger videregives med forbehold af 
retten til at tilbageholde oplysninger, hvis 
disse enten er kommercielt følsomme, 
eller hvis videregivelsen af dem kan 
krænke den intellektuelle ejendomsret.

Or. en
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Begrundelse

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights.

A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products.

The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required.

Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen.

Ændringsforslag 121
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over at skulle opfylde kravene i 
artikel 15, 16, 17 og 18 skal foder, der
indeholder en større mængde uønskede 
stoffer, end hvad der er tilladt i henhold til 
direktiv 2002/32/EF, mærkes "Foder med 
et for stort indhold af ... (angivelse af de(t) 
uønskede stof(fer) i overensstemmelse 
med bilag I til direktiv 2002/32/EF) - må 
kun anvendes af virksomheder, der er 
godkendt til rensning af foder". 
Godkendelse af disse virksomheder sker i 
henhold til artikel 10, nr. 2) eller 3), i 
forordning (EF) nr. 183/2005.

1. Ud over at skulle opfylde kravene i 
artikel 15, 16, 17 og 18 skal foder, der ikke 
er omfattet af europæisk lovgivning i 
henhold til bilag VIa have en mærkning, 
der opfylder bestemmelserne i dette bilag.

Or. es

Begrundelse

Damit im Normalfall die Futtermittel-Sicherheitsstandards eingehalten werden, ist unbedingt 
dafür zu sorgen, dass alle Erzeugnisse, die als Futtermittel gelten, den 
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Futtermittelvorschriften entsprechen. Die Beschränkung des Geltungsbereichs von Artikel 20 
auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen nach der Richtlinie 2002/32/EG 
überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-Sicherheitsstandards, die auf 
anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG erlassen werden, nicht in die 
Regelung einbezogen würden.

Ændringsforslag 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over at skulle opfylde kravene i 
artikel 15, 16, 17 og 18 skal foder, der 
indeholder en større mængde uønskede 
stoffer, end hvad der er tilladt i henhold til 
direktiv 2002/32/EF, mærkes "Foder med 
et for stort indhold af ... (angivelse af de(t) 
uønskede stof(fer) i overensstemmelse 
med bilag I til direktiv 2002/32/EF) - må 
kun anvendes af virksomheder, der er 
godkendt til rensning af foder". 
Godkendelse af disse virksomheder sker i 
henhold til artikel 10, nr. 2) eller 3), i 
forordning (EF) nr. 183/2005.

1. Ud over at skulle opfylde kravene i 
artikel 15, 16, 17 og 18 skal foder, der ikke 
er i overensstemmelse med de i bilag VIa 
omtalte bestemmelser, forsynes med en 
mærkning, der opfylder de bestemmelser, 
der er fastsat i dette bilag.

Or. de

Begrundelse

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.
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Ændringsforslag 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er det hensigten at mindske eller fjerne 
forureningen ved rensning, skal den 
supplerende mærkning af forurenet foder 
have følgende ordlyd: "Foder med et for 
stort indhold af … (angivelse af de(t) 
uønskede stof(fer) i overensstemmelse 
med bilag I til direktiv 2002/32/EF) - må 
kun anvendes som foder efter passende 
rensning".

2. Kommissionen kan ændre bilag VIa, så 
der tages højde for, at lovgivningen skal 
fornys i forbindelse med udviklingen af 
normer. 

Or. de

Begrundelse

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Ændringsforslag 124
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er det hensigten at mindske eller fjerne 
forureningen ved rensning, skal den 
supplerende mærkning af forurenet foder 
have følgende ordlyd: "Foder med et for 
stort indhold af … (angivelse af de(t) 
uønskede stof(fer) i overensstemmelse 
med bilag I til direktiv 2002/32/EF) - må 
kun anvendes som foder efter passende 

2. Kommissionen kan ændre bilag VIa, så 
det kan tilpasses lovgivningsmæssige 
krav, hvis der udvikles nye normer.



PE409.724v01-00 68/99 AM\735898DA.doc

DA

rensning".

Or. es

Begrundelse

Damit im Normalfall die Futtermittel-Sicherheitsstandards eingehalten werden, ist unbedingt 
dafür zu sorgen, dass alle Erzeugnisse, die als Futtermittel gelten, den 
Futtermittelvorschriften entsprechen. Die Beschränkung des Geltungsbereichs von Artikel 20 
auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen nach der Richtlinie 2002/32/EG 
überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-Sicherheitsstandards, die auf 
anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG erlassen werden, nicht in die 
Regelung einbezogen würden.

Ændringsforslag 125
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 15, litra c), d) og e), og i 
artikel 16, stk. 2, omhandlede oplysninger 
er ikke nødvendige, hvis køberen inden 
hver handel skriftligt har givet afkald på 
disse oplysninger. En handel kan omfatte 
flere leverancer.

1. De i artikel 15, litra c) og d), og i artikel 
16, stk. 2, omhandlede oplysninger er ikke 
nødvendige, hvis køberen inden hver 
handel skriftligt har givet afkald på disse 
oplysninger. En handel kan omfatte flere 
leverancer.

Or. en

Begrundelse

Die Ausnahmeregelung sollte nicht für Artikel 15 Buchstabe e gelten, da die 
Futtermittelverwender Angaben über die Nettomasse, ausgedrückt als Masseeinheiten, bei 
festen Erzeugnissen und über die Nettomasse oder das Nettovolumen bei flüssigen 
Erzeugnissen benötigen.



AM\735898DA.doc 69/99 PE409.724v01-00

DA

Ændringsforslag 126
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at det tilsidesætter bestemmelserne 
i bilag I til forordning (EF) nr. 183/2005, er 
de i artikel 15, litra c), d) og e), og i artikel 
16, stk. 2, i nærværende forordning 
omhandlede oplysninger ikke obligatoriske 
for fodermidler, der ikke indeholder 
fodertilsætningsstoffer ud over 
konserveringsmidler eller 
ensileringstilsætningsstoffer, og som 
fremstilles og leveres af en 
foderstofvirksomhedsleder, jf. artikel 5, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 183/2005, til en 
bruger af foder i primærproduktionsleddet 
med henblik på anvendelse på dennes egen 
bedrift.

3. Uden at det tilsidesætter bestemmelserne 
i bilag I til forordning (EF) nr. 183/2005, er 
de i artikel 15, litra c) og d), og i artikel 
16, stk. 2, i nærværende forordning 
omhandlede oplysninger ikke obligatoriske 
for fodermidler, der ikke indeholder 
fodertilsætningsstoffer ud over 
konserveringsmidler eller 
ensileringstilsætningsstoffer, og som 
fremstilles og leveres af en 
foderstofvirksomhedsleder, jf. artikel 5, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 183/2005, til en 
bruger af foder i primærproduktionsleddet 
med henblik på anvendelse på dennes egen 
bedrift.

Or. en

Begrundelse

Die Ausnahmeregelung sollte nicht für Artikel 15 Buchstabe e gelten, da die 
Futtermittelverwender Angaben über die Nettomasse, ausgedrückt als Masseeinheiten, bei 
festen Erzeugnissen und über die Nettomasse oder das Nettovolumen bei flüssigen 
Erzeugnissen benötigen.

Ændringsforslag 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For mængder af foder til selskabsdyr, 
der ikke overstiger den daglige ration for 
den pågældende dyreart, og som sælges i 
pakninger med flere beholdere, kan de i 
artikel 15, litra b), c) og f), og i artikel 17, 

7. For mængder af foder til selskabsdyr, 
som sælges i pakninger med flere 
beholdere, kan de i artikel 15, litra b), c) og 
f), og i artikel 17, stk. 1, litra b), c), e) og 
f), omhandlede oplysninger gives på den 
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stk. 1, litra c), e) og f), omhandlede 
oplysninger gives på pakningen i stedet for 
på hver enkelt beholder.

ydre emballage i stedet for på hver enkelt 
beholder.

Or. de

Begrundelse

Die Begründung des Änderungsantrags 24 des Berichterstatters unterstützt die gegenwärtige 
Praxis, nach der mehrere Einzelportionen von Heimtiernahrung in einer Umverpackung 
zusammengepackt werden.

Der Änderungsantrag des Berichterstatters sollte dahingehend klargestellt werden, dass jede 
einzelne Portion mit bestimmten Verbraucherinformationen (Allein-/Ergänzungsfuttermittel, 
angesprochene Tierart, Chargen-/Losnummer, Nettomenge, Mindesthaltbarkeitsdatum) 
gekennzeichnet werden muss, nicht jedoch mit allen kennzeichnungspflichtigen Angaben.

Es genügt, wenn die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung (Artikel 1, Absatz 1 
Buchstabe b, d.h. die Fütterungshinweise) nur auf der gemeinsamen Außenverpackung 
angegeben werden, da der typische Käufer von Multipacks mit dem Produkt vertraut ist:
Multipacks werden nur von Heimtierhaltern gekauft, die das Produkt zuvor in einer 
Einzelportion getestet haben.

Die Umverpackung würde dann die vollständige Information liefern, auch einschließlich der 
Verwendungshinweise.

Dadurch wird dem Heimtierhalter die Möglichkeit gegeben, eine Auswahl mehrerer Produkte 
und/oder einen Vorrat für mehrere Tage zu kaufen. Obwohl in vielen Fällen das einzelne 
Behältnis nicht mehr als eine Tagesration enthält, sollte der Verbraucher nicht in seiner Wahl 
eingeschränkt werden, falls er z.B. mehrere Katzen oder Hunde hat und daher größere 
Einzelpackungen benötigt.

Erläuterungen für Multipacks sind in Verhaltenskodices einzufügen. Die Einschränkung 
„höchstens einer täglichen Ration“ sollte daher gestrichen werden, insbesondere da 
derartige „Multipacks“ normalerweise zu einem gegenüber dem Kauf einer Einzelpackung 
reduzierten Preis angeboten werden.

Ændringsforslag 128
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For mængder af foder til selskabsdyr, 7. For mængder af foder til selskabsdyr, 
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der ikke overstiger den daglige ration for 
den pågældende dyreart, og som sælges i 
pakninger med flere beholdere, kan de i 
artikel 15, litra b), c) og f), og i artikel 17, 
stk. 1, litra c), e) og f), omhandlede 
oplysninger gives på pakningen i stedet for 
på hver enkelt beholder.

som sælges i pakninger med flere 
beholdere, kan de i artikel 15, litra b), c) og 
f), og i artikel 17, stk. 1, litra b), c), e) og 
f), omhandlede oplysninger gives på den 
ydre emballage i stedet for på hver enkelt 
beholder.

Or. en

Begrundelse

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

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

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

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

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

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

FEDIAF will include an interpretation to multi-packs in its Code to Good Practice. The 
restriction “not exceeding the daily ration” should therefore be deleted in particular as such 
“multipacks” are generally offering a price reduction compared with purchasing single 
packs.
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Ændringsforslag 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Der kan ses bort fra bestemmelserne i 
artikel 15, litra e), f) og g), og i artikel 16, 
stk. 1 og 2, hvis der anvendes biprodukter 
fra vegetabilske eller animalske produkter 
fra landbrugsproduktionen med et 
fugtighedsindhold på mere end 50 %.

Or. de

Begrundelse

Die gegenwärtige Richtlinie 96/25/EC befreit Futtermittel mit hohen Wassergehalten von der 
Kennzeichnung (Artikel 6 Absatz 3 (B) (z. B. Nebenerzeugnisse aus Rüben; nasse Treber und 
Hefe; Kartoffelnebenerzeugnisse, etc.).

Derartige Futtermittel mit hohem Wasseranteil würden den Abbauprozess beginnen und 
verderben, bevor Analyseergebnisse vorhanden sind. Diese Futtermittel werden von den 
Verwendern gut nachgefragt. Weitere Einzelheiten als Art des Futtermittels und 
Handelsnamen sind folglich nicht wesentlich.

Ændringsforslag 130
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de obligatoriske 
mærkningsoplysninger kan mærkningen af 
foderblandinger også indeholde frivillige 
mærkningsoplysninger, forudsat at de 
generelle principper i artikel 11 
overholdes.

1. Ud over de obligatoriske 
mærkningsoplysninger kan mærkningen af 
foderblandinger også indeholde frivillige 
mærkningsoplysninger, forudsat at de 
generelle principper i artikel 11 
overholdes, og at de certificeres af et 
kontrolorgan.

Or. it
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Ændringsforslag 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de obligatoriske 
mærkningsoplysninger kan mærkningen af 
foderblandinger også indeholde frivillige 
mærkningsoplysninger, forudsat at de 
generelle principper i artikel 11 
overholdes.

1. Ud over de obligatoriske 
mærkningsoplysninger kan mærkningen af 
foderblandinger i forbindelse med kravet 
om obligatoriske mærkningsoplysninger i
artikel 14 også indeholde frivillige 
mærkningsoplysninger, forudsat at de 
generelle principper i artikel 11 
overholdes.

Or. de

Begrundelse

Es ist offensichtlich, dass die Vorschriften für die Pflichtkennzeichnung nur von denjenigen 
freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die nach Artikel 22 über die 
„an auffälliger Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten 
Etikett in deutlich sichtbarer, gut lesbarer und unauslöschlicher Weise“ angebracht sind, und 
dem Sinn nach Artikel 14 Absatz 1 der KOM(2008)0124 entsprechen.

Diese Änderung stellt klar, dass dies den Hersteller nicht daran hindert, zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, separat abseits dieser auffälligen Stelle zur Verfügung zu stellen.

Ohne diese Änderung könnte Artikel 22 unbeabsichtigt die Bandbreite freiwilliger 
Produktinformationen einschränken.

Ændringsforslag 132
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de obligatoriske 1. Ud over de obligatoriske 
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mærkningsoplysninger kan mærkningen af 
foderblandinger også indeholde frivillige 
mærkningsoplysninger, forudsat at de 
generelle principper i artikel 11 
overholdes.

mærkningsoplysninger kan mærkningen af 
foderblandinger i forbindelse med kravet 
om obligatoriske mærkningsoplysninger i
artikel 14 også indeholde frivillige
mærkningsoplysninger, forudsat at de 
generelle principper i artikel 11 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Es wird davon ausgegangen, dass die verbindlichen Kennzeichnungsangaben nur von 
denjenigen freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die in Artikel 22 
aufgeführt sind und nach Artikel 14 Absatz 1 des Dokuments KOM(2008)0124 an „auffälliger 
Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten Etikett“ 
anzubringen sind. Durch diesen Änderungsantrag wird klargestellt, dass dies die Hersteller 
nicht daran hindern soll, außerhalb dieser auffälligen Stelle gesondert zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, zur Verfügung zu stellen. Ohne diesen Änderungsantrag könnte Artikel 22 
die Bandbreite freiwilliger Produktinformationen unbeabsichtigterweise einschränken.

Ændringsforslag 133
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de obligatoriske 
mærkningsoplysninger kan mærkningen af 
foderblandinger også indeholde frivillige 
mærkningsoplysninger, forudsat at de 
generelle principper i artikel 11 
overholdes.

1. Ud over de obligatoriske 
mærkningsoplysninger kan mærkningen af 
fodermidler og foderblandinger også 
indeholde frivillige mærkningsoplysninger, 
forudsat at de generelle principper i artikel 
11 overholdes.

Or. en

Begrundelse

Die fakultativen Angaben müssen sich auch auf Rohstoffe erstrecken und sollten nicht auf 
Mischfuttermittel beschränkt sein; außerdem darf die Liste der Angaben nicht begrenzt sein, 
sie sollte zur Veranschaulichung dienen und nicht einschränkend sein.
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Ændringsforslag 134
Agnes Schierhuber

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den supplerende frivillige mærkning må 
kun omfatte følgende:

2. Den supplerende frivillige mærkning må 
især omfatte følgende:

Or. de

Begrundelse

Die Liste der fakultativen Angaben soll nicht abschließend sein. Angaben, die in der 
Aufzählung nicht genannt sind, jedoch dem Irreführungsverbot (Artikel 22 Absatz 1 iVm 
Artikel 11) nicht entgegenstehen, sollen zulässig sein.

Ændringsforslag 135
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den supplerende frivillige mærkning må 
kun omfatte følgende:

2. Den supplerende frivillige mærkning må 
omfatte følgende:

Or. en

Begrundelse

Die fakultativen Angaben müssen sich auch auf Rohstoffe erstrecken und sollten nicht auf 
Mischfuttermittel beschränkt sein; außerdem darf die Liste der Angaben nicht begrenzt sein, 
sie sollte zur Veranschaulichung dienen und nicht einschränkend sein.
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Ændringsforslag 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) oplysninger om fordøjelig stivelse og 
råprotein

Or. de

Begrundelse

Der Hersteller kann diese für den Verwender wichtigen Angaben mit anbringen.

Ændringsforslag 137
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Artikel 22 - stk. 2 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) tilstedeværelse/fravær af et bestemt 
stof

Or. it

Ændringsforslag 138
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) vægtprocenten for de enkelte 
fodermidler.

Or. it
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Ændringsforslag 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En producent, som anvender et 
fodermiddel, der ikke er omfattet af 
fortegnelsen, skal ansøge om, at dette 
optages i fortegnelsen i overensstemmelse 
med artikel 27, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Änderungsantrag 25 wurde nach Diskussion mit der Kommission verändert.
Der Katalog stellt keine amtlich anerkannte Positivliste dar, sondern wird von der Wirtschaft 
in eigener Verantwortung erstellt. Ein neuartiges Futtermittel-Ausgangserzeugnis, das von 
einem Hersteller eingesetzt wird, ist jedoch, in Übereinkunft mit den Marktteilnehmern und 
den zuständigen Behörden, in den Katalog aufzunehmen.

Ændringsforslag 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen godkender fortegnelsen 
samt udkast til kodekser og til ændringer 
heri efter proceduren i artikel 29, stk. 2, 
såfremt følgende betingelser er opfyldt:

De i stk. 1 omtalte personer giver 
Kommissionen og den i artikel 29, stk. 1, 
omtalte komité meddelelse om 
fortegnelsen, kodekserne og ændringer 
heri.

Kommissionen kan i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
29, stk. 4, afvise fortegnelsen, kodekserne 
og ændringer heri, såfremt bl.a. følgende 
betingelser ikke er opfyldt:

Or. de
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Begrundelse

Änderungsantrag 28 wurde nach Diskussion im Ausschuss und mit der Kommission 
verändert.
Der Katalog und die Verhaltungskodizes werden von der Wirtschaft in eigener 
Verantwortung erstellt. Die vorgeschlagene Genehmigung sollte durch einfache Notifizierung 
mit Einspruchsmöglichkeit der Kommission ersetzt werden, um das Verfahren zu erleichtern.
Die parlamentarische Kontrolle ist durch die Anwendung des Regelungsverfahrens mit 
Kontrolle sicherzustellen.

Ændringsforslag 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 30 – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forordning (EF) nr. 1831/2003 foretages 
følgende ændringer:

Or. de

Ændringsforslag 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 30 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr.1831/2003
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som litra o) og p) indsættes:
o) "mærkning": betegnelse af foder med 
angivelser, oplysninger, fabriks- eller 
varemærker, billeder eller symboler på 
enhver form for emballage, beholdere, 
skilte, etiketter, dokumenter, halsetiketter 
eller internetsider, der henviser til eller 
ledsager foderet
p) "etiket": enhver form for vedhæng, 
tegn, mærke, billede eller andet 
beskrivende materiale, som er skrevet, 
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trykt, stencilleret, angivet, stemplet eller 
præget på eller fæstnet til en beholder 
med foder, eller enhver form for medium, 
der henviser til eller ledsager foderet. 

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 30 – nr. 1
Forordning (EF) nr.1831/2003
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 16 i forordning (EF) nr. 
1831/2003 foretages følgende ændringer:

I artikel 16 foretages følgende ændringer:

1) I stk. 1 foretages følgende ændringer: 1) I stk. 1 foretages følgende ændringer:

-a) Indledningen affattes således:
"1. Et fodertilsætningsstof eller en 
forblanding af tilsætningsstoffer må ikke 
markedsføres, medmindre producent, 
pakkevirksomhed, importør, 
salgsvirksomhed eller distributør, der er 
etableret i Fællesskabet, stiller følgende 
oplysninger til rådighed for 
foderstofvirksomheden:"

a) Litra d) affattes således: a) Litra d) affattes således:
"d) i givet fald det godkendelsesnummer, "d) i givet fald det godkendelsesnummer, 
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der er tildelt den virksomhed, der 
fremstiller eller markedsfører 
fodertilsætningsstoffet eller forblandingen i 
overensstemmelse med artikel 10 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
183/2005*

der er tildelt den virksomhed, der 
markedsfører fodertilsætningsstoffet eller 
forblandingen, og som er ansvarlig for 
mærkningsoplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 10 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
183/2005*

______________

* EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1."

______________

* EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1."
b) Som andet afsnit indsættes: b) Som andet afsnit indsættes:

"For så vidt angår forblandinger finder litra 
b), d), e) og g) ikke anvendelse på de deri 
anvendte fodertilsætningsstoffer."

"For så vidt angår forblandinger finder litra 
b), d), e) og g) kun anvendelse på 
forblandinger og ikke på hvert af de deri 
anvendte fodertilsætningsstoffer."

Or. de

Begrundelse

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Ændringsforslag 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 30 – nr. 2
Forordning (EF) nr.1831/2003
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Stk. 3 affattes således: 2) Stk. 3 affattes således:
"3. Ud over oplysningerne i stk. 1 forsynes 
emballagen eller beholderen for et 
fodertilsætningsstof, der tilhører en 
funktionel gruppe angivet i bilag III, eller 
for en forblanding indeholdende et 
tilsætningsstof, der tilhører en funktionel 
gruppe angivet i bilag III, med de i samme
bilag omhandlede oplysninger, der skal 
være tydelige, let læselige og ikke 

„3. Ud over oplysningerne i stk. 1 skal 
mærkningsoplysningerne for et 
fodertilsætningsstof, der tilhører en 
funktionel gruppe angivet i bilag III, eller 
for en forblanding indeholdende et 
tilsætningsstof, der tilhører en funktionel 
gruppe angivet i bilag III, i 
overensstemmelse med dette bilag stilles til 
rådighed for den foderstofvirksomhed, der 
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sletbare." køber produktet.
Ud over de obligatoriske 
mærkningsoplysninger kan der i 
forbindelse med tilsætningsstoffer og 
forblandinger også gives frivillige 
oplysninger, såfremt artikel 11 og 13 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/… [om 
markedsføring og anvendelse af foder] 
overholdes.
I stedet for den funktionelle gruppes navn 
kan en forkortelse anvendes."

Or. de

Begrundelse

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Ændringsforslag 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 30 – nr. 3
Forordning (EF) nr.1831/2003
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Stk. 4 affattes således: 3) Stk. 4 affattes således:
„4. Når der er tale om forblandinger, skal 
ordet "FORBLANDING" (med store 
bogstaver) fremgå af mærkningen, og 
bærestoffer skal, når der er tale om 
fodermidler, angives i overensstemmelse 
med artikel 17, stk. 1, litra e), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
…/… [om markedsføring og anvendelse af 
foder]*.

„4. Når der er tale om forblandinger, skal 
ordet "FORBLANDING" (med store 
bogstaver) fremgå af mærkningen, og 
bærestoffer skal angives i 
overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, 
litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/… [om 
markedsføring og anvendelse af foder]*.

Or. de
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Begrundelse

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Ændringsforslag 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 30 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr.1831/2003
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Som stk. 4a indsættes følgende:
"Kommissionen tilskynder til 
udarbejdelse af en EF-kodeks for god 
mærkningspraksis, som omfatter hele 
mærkningens anvendelsesområde. Den 
hjælper til forbedring af mærkningens 
hensigtsmæssighed i alle 
markedsføringens led.
Proceduren i artikel 16a anvendes ved 
udarbejdelsen og enhver ændring af 
kodeksen."

Or. de

Begrundelse

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Ændringsforslag 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1a (nyt)
Forordning (EF) nr.1831/2003
Artikel 16a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende artikel 16a indsættes:
"Artikel 16a

Udarbejdelse af fortegnelsen og kodeksen
1. Kommissionen sikrer sig, at kodeksen 
udarbejdes og ændres:
a) i samråd med alle relevante 
repræsentanter for den europæiske 
foderstofsektor og andre interesserede 
parter som f.eks. brugerne af foder
b) i samarbejde med medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og, hvor det er 
relevant, autoriteten
c) under hensyntagen til erfaringerne fra 
udtalelser afgivet af autoriteten samt ny 
videnskabelig eller teknisk viden.
2. Kommissionen godkender fortegnelsen 
samt udkast til kodekser og til ændringer 
heri efter proceduren i artikel 22, stk. 2, 
såfremt følgende betingelser er opfyldt:
a) De er udarbejdet i overensstemmelse 
med stk. 1.
b) Deres indhold er praktisk anvendeligt i 
hele Fællesskabet for de sektorer, som de 
gælder for.
c) De er hensigtsmæssige som middel til at 
nå de opstillede mål.
3. Kommissionen offentliggør titlerne på 
fortegnelsen og kodekserne samt 
referencerne hertil i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende."

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra 12 måneder efter 
offentliggørelsen.

Den anvendes fra 12 måneder efter sin
ikrafttrædelse. For fodermidler, som 
markedsføres for første gang 36 måneder 
efter offentliggørelsen, og som ikke er 
beregnet for dyr til fødevareproduktion, 
gælder foranstaltningerne i artikel 17, stk. 
3.

Or. de

Begrundelse

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

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

Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von 
Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch 
von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM(2008)0040 endgültig – nachkommen. Zusätzlich 
ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.

Darüber hinaus werden im Komitologieverfahren nach eingehender Prüfung noch separat 
einige Änderungen für Etiketten für Heimtiernahrung beschlossen werden, und die Industrie 
sollte nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit Investitionen für Etikettenänderungen tätigen 
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müssen.

Eine Frist von sechsunddreißig Monaten wäre angemessen und stünde im Einklang mit dem 
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM(2008)0040 endgültig, welche für 
wichtige Änderungen der Etiketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren 
für kleine und mittelgroße Unternehmen vorsieht.

Ændringsforslag 149
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For fodermidler, som markedsføres for 
første gang, og som ikke er beregnet for 
dyr til fødevareproduktion, finder den 
anvendelse 36 måneder efter 
offentliggørelsen af foranstaltningerne i 
artikel 17, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

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

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

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

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

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

Ændringsforslag 150
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
[tyvendedagen] efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på 
[tyvendedagen] efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra 12 måneder efter 
offentliggørelsen.

Den anvendes fra 12 måneder efter 
offentliggørelsen. Dog er 
overgangsperioden for foder til dyr, der 
ikke anvendes til fødevareproduktion, 36 
måneder fra datoen for offentliggørelsen i 
overensstemmelse med de i artikel 17, stk. 
3, fastsatte betingelser.

Or. pl

Begrundelse

Im Hinblick auf die lange Verwendbarkeit von Heimtierfutter (z. B. bleibt Dosenfutter bis 
24 Monate verwendungsfähig, Fischfutter sogar 5 Jahre), ist der von der Kommission 
vorgeschlagene 12-monatige Übergangszeitraum unrealistisch.

Ændringsforslag 151
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fodermidler skal, i overensstemmelse 
med god fremstillingspraksis som 
omhandlet i forordning (EF) nr. 
183/2005, være fri for kemiske urenheder 
fra fremstillingsprocessen og for tekniske 

udgår
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hjælpestoffer, hvis der ikke er fastsat 
nogen maksimumsgrænse for indholdet 
heraf i den i artikel 25 omhandlede 
fortegnelse.

Or. pl

Ændringsforslag 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fodermidler skal, i overensstemmelse 
med god fremstillingspraksis som 
omhandlet i forordning (EF) nr. 183/2005, 
være fri for kemiske urenheder fra 
fremstillingsprocessen og for tekniske 
hjælpestoffer, hvis der ikke er fastsat nogen 
maksimumsgrænse for indholdet heraf i 
den i artikel 25 omhandlede fortegnelse.

1. Fodermidler skal, i overensstemmelse 
med god fremstillingspraksis som 
omhandlet i forordning (EF) nr. 183/2005, 
være fri for tekniske hjælpestoffer, hvis der 
ikke er fastsat nogen maksimumsgrænse 
for indholdet heraf i den i artikel 25 
omhandlede fortegnelse.

Or. de

Begrundelse

Änderungsantrag 31 wurde nach Diskussion im Ausschuss und mit der Kommission 
verändert.
Die Festlegung von technisch unvermeidbaren Höchstwerten für Verarbeitungshilfsstoffe 
sollte im Katalog möglich sein. Chemische Verunreinigungen können jedoch von wesentlicher 
Bedeutung für die Lebensmittelsicherheit sein und sollten im Rechtstext oder gemäß Richtlinie 
EG/2002/32 festgelegt werden.
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Ændringsforslag 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fodermidler skal, i overensstemmelse 
med god fremstillingspraksis som 
omhandlet i forordning (EF) nr. 183/2005, 
være fri for kemiske urenheder fra 
fremstillingsprocessen og for tekniske 
hjælpestoffer, hvis der ikke er fastsat nogen 
maksimumsgrænse for indholdet heraf i 
den i artikel 25 omhandlede fortegnelse.

1. Fodermidler skal, så vidt det er muligt i 
forbindelse med god fremstillingspraksis 
som omhandlet i forordning (EF) nr. 
183/2005, være fri for kemiske urenheder 
fra fremstillingsprocessen og for tekniske 
hjælpestoffer, hvis der ikke er fastsat nogen 
maksimumsgrænse for indholdet heraf i 
den i artikel 25 omhandlede fortegnelse.

Or. de

Begrundelse

Technische Bestimmungen für Verunreinigungen sollten mit der Definition der 
Verarbeitungshilfsmittel in Einklang sein, wie in Verordnung 1831/2003 geregelt. Es ist 
unmöglich, „frei von“ in der Praxis zu garantieren. Dies geht folglich über die 
Anforderungen der gegenwärtigen Richtlinie 96/25/EC hinaus.

Ændringsforslag 154
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 6 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 14 % i andet foder. – 14 % i andre foderblandinger.

Or. en

Begrundelse

Der Feuchtegehalt ist bei Mischfuttermitteln und nicht bei Futtermitteln von Relevanz. Wenn 
die Anforderung der Angabe eines Feuchtegehalts von über 14 % für Futtermittel gelten soll, 
würde dies für die Landwirte die Belastung mit sich bringen, Informationen über geerntete 
Agrarerzeugnisse (ganze Körner wie Getreide, Gemüse oder Rapssamen) zur Verfügung zu 
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stellen. Dies ist technisch nicht machbar. In dem vorgeschlagenen Änderungsantrag wird der 
Wortlaut übernommen, der derzeit in Teil A Absatz 2 letzter Gedankenstrich des Anhangs der 
Richtlinie 79/373 vom 2. April 1979 über den Verkehr mit Mischfuttermitteln enthalten ist.

Ændringsforslag 155
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIa
Liste over materialer i artikel 6, stk. 2, 
hvis omsætning eller anvendelse som 
fodermidler er forbudt
Markedsføring eller anvendelse som foder 
af følgende materialer er forbudt:
1. Fæces, urin og separeret indhold af 
fordøjelseskanalen efter tømning eller 
fjernelse af denne, uanset eventuel 
behandling eller blanding.
2. Huder behandlet med garvestoffer, 
herunder affald herfra.
3. Frø samt andet 
planteformeringsmateriale, der efter høst 
er behandlet med plantebeskyttelsesmidler 
og under hensyntagen til deres 
bestemmelse og eventuelle biprodukter 
heraf.
(4) Træ, herunder savsmuld og andet 
materiale hidrørende fra træ, der er 
behandlet med træbeskyttelsesmidler som 
defineret i bilag V til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF 
af 16. februar 1998 om markedsføring af 
biocidholdige produkter1.
5. Alt affald fra de forskellige faser af 
rensningen af by-, hus- og 
industrispildevand som defineret i artikel 
2 i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 
1991 om rensning af byspildevand2, 
uanset om dette affald videreforarbejdes, 
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og uanset hvor spildevandet stammer fra. 
6. Fast byaffald, som f.eks. 
husholdningsaffald.
7. Emballage og dele af emballage fra 
produkter fra fødevareindustrien. 
_______________
1 EUT L 123 af 24.4.1998, s. 1.
2 EUT L 135 af 30.5.1991, s. 40.

Or. en

Begrundelse

Siehe den Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 2. Dieses Verzeichnis entspricht dem 
derzeitigen Verzeichnis verbotener Ausgangserzeugnisse, das in der Entscheidung 2004/217 
enthalten ist.

Ændringsforslag 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIa
Liste over materialer, hvis omsætning 
eller anvendelse som fodermidler er 

forbudt
Omsætning eller anvendelse som foder af 
følgende materialer er forbudt:
1. Ekskrementer, urin samt separeret 
maveindhold, uanset eventuel behandling 
eller blanding.
2. Huder behandlet med substanser, 
herunder affald herfra.
3. Træ, herunder savsmuld og andet 
materiale hidrørende fra træ, der er 
behandlet med træbeskyttelsesmidler som 
defineret i bilag V til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF.
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4. Alt affald fra de forskellige faser af 
rensningen af hus- og industrispildevand 
som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 
91/271/EØF
5. Byaffald, f.eks. husholdningsaffald.
6. Emballage og dele heraf fra 
fødevareindustrien.

Or. de

Begrundelse

Vergleiche Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 2. Diese Liste korrespondiert mit der 
aktuellen Liste verbotener Materialen der Entscheidung 2004/217.

Ændringsforslag 157
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Bilag V – kapitel 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende tilsætningsstoffer skal angives 
med navn, tilsat mængde, 
identifikationsnummer og navnet på den 
funktionelle gruppe, jf. bilag I til 
forordning (EF) nr. 1831/2003, eller 
kategorien, hvis der er tale om 
"coccidiostatika og histomonostatika":

1. Følgende tilsætningsstoffer skal angives 
med navn og/eller identifikationsnummer, 
tilsat mængde og navnet på den 
funktionelle gruppe, jf. bilag I til 
forordning (EF) nr. 1831/2003, eller 
kategorien, hvis der er tale om 
"coccidiostatika og histomonostatika":

Or. es

Begrundelse

Ein Nahrungszusatzstoff kann ohne weiteres ermittelt werden, wenn seine Bezeichnung oder 
seine Kennnummer angegeben wird. Es muss nicht beides auf dem Etikett angegeben werden, 
abgesehen davon, dass dieses damit überfrachtet würde.
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Ændringsforslag 158
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Bilag V – kapitel 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende tilsætningsstoffer skal angives 
med navn, tilsat mængde,
identifikationsnummer og navnet på den 
funktionelle gruppe, jf. bilag I til 
forordning (EF) nr. 1831/2003, eller 
kategorien, hvis der er tale om 
"coccidiostatika og histomonostatika":

1. Følgende tilsætningsstoffer skal angives 
med navn og/eller identifikationsnummer,
tilsat mængde og navnet på den 
funktionelle gruppe, jf. bilag I til 
forordning (EF) nr. 1831/2003, eller 
kategorien, hvis der er tale om 
"coccidiostatika og histomonostatika":

Or. it

Begrundelse

Ein Futtermittelzusatzstoff kann ohne weiteres aufgrund seiner Bezeichnung oder seiner 
Kennnummer ermittelt werden. Beides anzugeben, bringt keinen Vorteil, sondern führt 
vielmehr zu einer unnötigen Überfrachtung des Etiketts.

Ændringsforslag 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag V – kapitel 1 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende tilsætningsstoffer skal angives 
med navn, tilsat mængde,
identifikationsnummer og navnet på den 
funktionelle gruppe, jf. bilag I til 
forordning (EF) nr. 831/2003, eller 
kategorien, hvis der er tale om 
"coccidiostatika og histomonostatika":

1. Følgende tilsætningsstoffer skal angives 
med navn og/eller identifikationsnummer, 
tilsat mængde og navnet på den 
funktionelle gruppe, jf. bilag I til 
forordning (EF) nr. 1831/2003, eller 
kategorien, hvis der er tale om 
"coccidiostatika og histomonostatika":

Or. de

Begrundelse

Ein Futtermittel-Zusatzstoff kann vollständig und einfach anhand seiner Bezeichnung oder 
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der Kennnummer identifiziert werden. Beide Kennzeichnungselemente nennen zu müssen, ist 
überflüssig und überfrachtet die Kennzeichnung unnötig.

Ændringsforslag 160
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Bilag V – kapitel I – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset nr. 1 kan angivelsen af 
tilsætningsstoffet i forbindelse med 
fodertilsætningsstoffer erstattes med 
angivelsen af det aktive stof.

Or. pt

Begrundelse

Im Fall von Futtermittelzusatzstoffen liegt die relevante Information, die die Landwirte 
benötigen, eher in der Bezeichnung des Wirkstoffs (z. B. Kupfer oder Vitamin D) als in der 
Bezeichnung des Zusatzstoffs (etwa „Cupric chelate of amino acids hydrate“ oder 
„hydroxycholecalciferol“). Das gilt vor allem deshalb, weil der Zweck des Vorschlags der 
Kommission in der sinnvollen Unterrichtung der Verbraucher besteht.

Ændringsforslag 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag VI - kapitel I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende tilsætningsstoffer skal angives 
med navn og/eller identifikationsnummer, 
tilsat mængde og navnet på den 
funktionelle gruppe, jf. bilag I til 
forordning (EF) nr. 1831/2003, eller 
kategorien, hvis der er tale om 
"coccidiostatika og histomonostatika":

1. Tilsætningsstoffer i de funktionelle 
grupper "konserveringsmidler", 
"farvestoffer", "antioxidanter", 
"vitaminer, provitaminer og kemisk 
entydigt definerede substanser med 
tilsvarende virkning" og "forbindelser af 
sporstoffer" som defineret i bilag I til 
forordning (EF) nr. 1831/2003 mærkes i 
givet fald som følger: "Indeholder 
konserveringsmidler, farvestoffer, 
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antioxidanter, vitaminer og sporstoffer 
tilladt i EU".

a) tilsætningsstoffer, for hvilke der er 
fastsat et maksimumsindhold
b) tilsætningsstoffer, der tilhører 
kategorierne "zootekniske 
tilsætningsstoffer" og "coccidiostatika og 
histomonostatika"
c) tilsætningsstoffer, der tilhører den 
funktionelle gruppe "urinstof og derivater 
heraf" i kategorien "tilsætningsstoffer 
med ernæringsmæssige egenskaber", jf. 
bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003.
2. Fodertilsætningsstoffer, der ikke er 
nævnt i punkt 1, kan (frivilligt) anføres
med samme fulde angivelse eller med en 
delvis angivelse.

2. Funktionelle grupper af 
fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i 
punkt 1, kan (frivilligt) anføres.

3. Angives et fodertilsætningsstof med 
ernæringsmæssige egenskaber som 
omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 
1831/2003 frivilligt i mærkningen, skal 
det oplyses, i hvilken mængde det er 
iblandet.

3. Henvises der på etiketten til et eller 
flere tilsætningsstoffer, angives indholdet 
i overensstemmelse med den kodeks, der 
er fastsat i denne forordnings artikel 26.

4. Tilhører et tilsætningsstof flere 
funktionelle grupper, angives den, der 
svarer til ingrediensens hovedfunktion i 
foderet.

4. Andre indeholdte tilsætningsstoffer 
oplyses efter anmodning til forbrugerne i 
henhold til denne forordnings artikel 19.

4a. Den ansvarlige for 
mærkningsoplysningerne stiller efter 
anmodning straks alle oplysninger om 
samtlige indeholdte tilsætningsstoffer i 
foderet til selskabsdyr til rådighed for de 
ansvarlige myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Nach der derzeitigen EU-Gesetzgebung werden Konservierungsmittel, Farbstoffe und 
Antioxidantien wie in der vorgeschlagenen Änderung gekennzeichnet. Dies gestattet dem 
Heimtierhalter festzustellen, ob derartige Substanzen (von allgemeinem 
Verbraucherinteresse) enthalten sind und er kann bei dem betroffenen Unternehmen weitere 
Informationen anfordern. Dies sollte auf Vitamine und Spurenelemente ausgedehnt werden, 
da diese für den durchschnittlichen Heimtierhalter gleichermaßen von Interesse sind.
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Die Rezepturen für Heimtiernahrung verändern sich je nach Verfügbarkeit der Rohstoffe, 
weshalb wiederum Flexibilität bei der Verwendung bestimmter Zusatzstoffe erforderlich ist. 
Dies sollte möglich sein, ohne deshalb das Etikett ändern zu müssen.

Marktforschungsuntersuchungen haben gezeigt, dass der Heimtierhalter wünscht, dass 
gewisse Informationen über die enthaltenen Zusatzstoffe auf dem Etikett angegeben werden, 
jedoch zu detaillierte Angaben und technische Begriffe nicht erforderlich sind oder eine 
Kaufentscheidung sogar negativ beeinflussen würden. Daher sollten technische Begriffe für 
Funktionsgruppen oder Zusatzstoffe vermieden werden, insbesondere, da der 
durchschnittliche Heimtierhalter kein Experte in Sachen Tierernährung ist.

Um der Kontrollfunktion zu genügen, muss die für die Kennzeichnungsangaben 
verantwortliche Person die Verwendung von Zusatzstoffen auf Anfrage unverzüglich den 
zuständigen Behörden offen legen.

Ændringsforslag 162
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Bilag VI – kapitel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende tilsætningsstoffer skal angives 
med navn og/eller identifikationsnummer, 
tilsat mængde og navnet på den 
funktionelle gruppe, jf. bilag I til 
forordning (EF) nr. 1831/2003, eller 
kategorien, hvis der er tale om 
"coccidiostatika og histomonostatika":

1. Tilsætningsstoffer fra de funktionelle 
grupper "konserveringsmidler", 
"antioxidanter", "farvestoffer", 
"vitaminer, provitaminer og kemisk 
entydigt bestemte substanser med 
tilsvarende virkning" og "forbindelser af 
sporstoffer", jf. bilag I til forordning (EF) 
nr. 1831/2003, mærkes i givet fald som 
følger: "Indeholder 
konserveringsmidler/antioxidanter/farvest
offer/vitaminer/sporstoffer tilladt i EU"

a) tilsætningsstoffer, for hvilke der er 
fastsat et maksimumsindhold
b) tilsætningsstoffer, der tilhører 
kategorierne "zootekniske 
tilsætningsstoffer" og "coccidiostatika og 
histomonostatika"
c) tilsætningsstoffer, der tilhører den 
funktionelle gruppe "urinstof og derivater 
heraf" i kategorien "tilsætningsstoffer 
med ernæringsmæssige egenskaber", jf. 
bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003.
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2. Fodertilsætningsstoffer, der ikke er 
nævnt i punkt 1, kan (frivilligt) anføres 
med samme fulde angivelse eller med en 
delvis angivelse.

2. Funktionelle grupper af 
fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i 
punkt 1, kan (frivilligt) anføres.

3. Angives et fodertilsætningsstof med 
ernæringsmæssige egenskaber som 
omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 
1831/2003 frivilligt i mærkningen, skal 
det oplyses, i hvilken mængde det er 
iblandet.

3. Henvises der på etiketten til et eller 
flere tilsætningsstoffer, angives indholdet 
i overensstemmelse med den kodeks, der 
er fastsat i denne forordnings artikel 26.

4. Tilhører et tilsætningsstof flere 
funktionelle grupper, angives den, der 
svarer til ingrediensens hovedfunktion i 
foderet.

4. Andre indeholdte tilsætningsstoffer 
oplyses efter anmodning til forbrugerne i 
henhold til artikel 19.

4a. Den ansvarlige for 
mærkningsoplysningerne stiller efter 
anmodning straks alle oplysninger om 
samtlige indeholdte tilsætningsstoffer i 
foderet til selskabsdyr til rådighed for de 
ansvarlige myndigheder.

Or. en

Begrundelse

According to previous EU legislation, preservatives, colours and antioxidants were labelled 
as in the suggested amendment; this permitted the pet owner to identify if such substances (of 
common consumer concern) were included and he could request further information from the 
company concerned; this should be extended vitamins and trace elements, because they are 
equally of interest for the average pet owner.

Pet food recipes change depending on the raw materials available requiring in turn flexibility 
in the use of certain additives, which should be possible without the need to change the label.

Market research has shown that the pet owner requires some information on the label about 
the additives incorporated, but that too detailed indications and technical terms are not 
required, or would actually negatively influence his buying decision. Technical terms for 
functional groups or for additives should therefore be avoided, in particular as the average 
pet owner is not an expert on animal nutrition.

To fulfil the control function, the person responsible for labelling particulars shall disclose 
the use of additives immediately on request to the competent authorities.
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Ændringsforslag 163
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Bilag VI a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG VIa
Særlige bestemmelser om mærkning af 

foder, som ikke opfylder 
sikkerhedskravene og kravene til 

markedsføring
1. Foder, der indeholder en mængde af 
uønskede stoffer, som ligger over den i 
direktiv 2002/32/EF tilladte grænse, 
mærkes på følgende måde: "Foder med 
for højt indhold af ... (angivelse af de(t) 
uønskede stof(fer) i overensstemmelse 
med bilag I til direktiv 2002/32/EF) - må 
kun anvendes af virksomheder, der er 
godkendt til rensning af foder". 
Godkendelse af disse virksomheder sker i 
henhold til artikel 10, stk. 2 eller stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 183/2005.
2. Er det hensigten at mindske eller fjerne 
forureningen ved rensning, skal den 
supplerende mærkning af forurenet foder 
have følgende ordlyd: "Foder med for 
højt indhold af … (angivelse af de(t) 
uønskede stof(fer) i overensstemmelse 
med bilag I til direktiv 2002/32/EF) – må 
kun anvendes som foder efter passende 
rensning".

Or. it

Begrundelse

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

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

Ændringsforslag 164
Rosa Miguélez Ramos

Forslag til forordning
Bilag VI a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG VIa
Særlige bestemmelser om mærkning af 

foder, som ikke opfylder 
sikkerhedskravene og kravene til 

markedsføring
1. Foder, der indeholder en mængde af 
uønskede stoffer, som ligger over den i 
direktiv 2002/32/EF tilladte grænse, 
mærkes på følgende måde: "Foder med 
for højt indhold af ... (angivelse af de(t) 
uønskede stof(fer) i overensstemmelse 
med bilag I til direktiv 2002/32/EF) - må 
kun anvendes af virksomheder, der er 
godkendt til rensning af foder". 
Godkendelse af disse virksomheder sker i 
henhold til artikel 10, stk. 2 eller stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 183/2005.
2. Er det hensigten at mindske eller fjerne 
forureningen ved rensning, skal den 
supplerende mærkning af forurenet foder 
have følgende ordlyd: Er det hensigten at 
mindske eller fjerne forureningen ved 
rensning, skal den supplerende mærkning 
af forurenet foder have følgende ordlyd: 
"Foder med et for stort indhold af … 
(angivelse af de(t) uønskede stof(fer) i 
overensstemmelse med bilag I til direktiv 
2002/32/EF) - må kun anvendes som 
foder efter passende rensning".

Or. es
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Begrundelse

Damit im Normalfall die Futtermittel-Sicherheitsstandards eingehalten werden, ist unbedingt 
dafür zu sorgen, dass alle Erzeugnisse, die als Futtermittel gelten, den 
Futtermittelvorschriften entsprechen. Die Beschränkung des Geltungsbereichs von Artikel 20 
auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen nach der Richtlinie 2002/32/EG 
überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-Sicherheitsstandards, die auf 
anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG erlassen werden, nicht in die 
Regelung einbezogen würden.
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