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Ändringsförslag 34
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Märkningen består av obligatorisk och 
frivillig information samt 
tilläggsinformation. De obligatoriska 
uppgifterna består av grundläggande 
märkningskrav och särskilda krav för 
foderråvaror och foderblandningar samt 
tilläggsuppgifter för dietfoder.

(15) Märkningen består av obligatorisk och 
frivillig information samt 
tilläggsinformation. De obligatoriska 
uppgifterna består av grundläggande 
märkningskrav och särskilda krav för 
foderråvaror och foderblandningar samt 
tilläggsuppgifter för dietfoder. Den 
frivilliga informationen ska beskrivas i en 
teknisk produktinnehållsdeklaration och 
vara bestyrkt av ett kontrollorgan.

Or. it

Ändringsförslag 35
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Som en följd av BSE- och 
dioxinkriserna infördes 2002 en skyldighet 
att ange viktprocenten för alla foderråvaror 
i foderblandningar. Parallellt med detta har 
livsmedels- och fodersäkerheten förbättrats 
avsevärt genom förordning (EG) nr 
178/2002 och (EG) nr 183/2005 och 
tillhörande tillämpningsåtgärder, särskilt 
avseende livsmedels- och foderföretagens 
ansvar, förbättrad spårbarhet, införandet av 
HACCP-systemet och riktlinjer för god 
hygien i foderbranschen. Dessa framsteg, 
som återspeglas i antalet anmälningar till 
systemet för snabb varning för livsmedel 
och foder, gör att skyldigheten att ange 
viktprocenten av alla foderråvaror som 

(17) Som en följd av BSE- och 
dioxinkriserna infördes 2002 en skyldighet 
att ange viktprocenten för alla foderråvaror 
i foderblandningar. Parallellt med detta har 
livsmedels- och fodersäkerheten förbättrats 
avsevärt genom förordning (EG) 
nr 178/2002 och (EG) nr 183/2005 och 
tillhörande tillämpningsåtgärder, särskilt 
avseende livsmedels- och foderföretagens 
ansvar, förbättrad spårbarhet, införandet av 
HACCP-systemet och riktlinjer för god 
hygien i foderbranschen. Dessa framsteg, 
som återspeglas i antalet anmälningar till 
systemet för snabb varning för livsmedel 
och foder, gör att skyldigheten att ange 
viktprocenten av alla foderråvaror som 
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ingår i foderblandningar kan avskaffas. 
Den exakta procentangivelsen kan vara en 
frivillig uppgift.

ingår i foderblandningar kan avskaffas. 
Den exakta procentangivelsen kan vara en 
frivillig uppgift. Dessa uppgifter bör
regleras genom ett certifieringsförfarande
som utförs av ett kontrollorgan.

Or. it

Ändringsförslag 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) På de områden där tillverkaren inte är 
skyldig att ta med vissa uppgifter i 
märkningen bör konsumenten ha möjlighet 
att begära ytterligare information. Att ange 
foderråvaror i foderblandningar med 
huvudingrediensen först är redan det en 
viktig uppgift. Med beaktande av den 
senare tidens utveckling inom 
gemenskapslagstiftningen som innebär 
bättre garantier särskilt avseende HACCP, 
spårbarhet, hygienkrav och utarbetandet av 
gemenskapsriktlinjer för god hygienpraxis, 
bör tillverkaren kunna avvisa en begäran 
om information om det skulle innebära 
intrång på dennes immateriella rättigheter. 
Detta skulle inte påverka foder- och 
livsmedelssäkerheten eftersom behöriga 
myndigheter har rätt att få uppgift om den 
exakta procentandelen för respektive 
foderråvara.

(19) På de områden där tillverkaren inte är 
skyldig att ta med vissa uppgifter i 
märkningen bör konsumenten ha möjlighet 
att begära ytterligare information. Att ange 
foderråvaror i foderblandningar med 
huvudingrediensen först är redan det en 
viktig uppgift. Med beaktande av den 
senare tidens utveckling inom 
gemenskapslagstiftningen som innebär 
bättre garantier särskilt avseende HACCP, 
spårbarhet, hygienkrav och utarbetandet av 
gemenskapsriktlinjer för god hygienpraxis, 
bör tillverkaren kunna begränsa en 
begäran om information till foderråvaror 
som utgör mer än två viktprocent av 
foderblandningen om denne kan bevisa 
att det skulle innebära intrång på dennes 
immateriella rättigheter. Detta skulle inte 
påverka foder- och livsmedelssäkerheten 
eftersom behöriga myndigheter har rätt att 
få uppgift om den exakta procentandelen 
för respektive foderråvara och vid skälig 
misstanke om överträdelse av gällande 
lagstiftning är skyldiga att lämna ut dessa 
uppgifter även till konsumenter.

Or. de
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Motivering

Ändringsförslag 3 kompletterades efter diskussion i utskottet.

Tillverkaren ska endast kunna åberopa intrång på de immateriella rättigheterna om detta 
också kan bevisas. Enligt tillverkarnas uppgifter är dessutom de immateriella rättigheterna 
endast relevanta för komponenter som utgör mindre än två procent av foderblandningen.

Ändringsförslag 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) På de områden där tillverkaren inte är 
skyldig att ta med vissa uppgifter i 
märkningen bör konsumenten ha möjlighet 
att begära ytterligare information. Att ange 
foderråvaror i foderblandningar med 
huvudingrediensen först är redan det en 
viktig uppgift. Med beaktande av den 
senare tidens utveckling inom 
gemenskapslagstiftningen som innebär 
bättre garantier särskilt avseende 
HACCP, spårbarhet, hygienkrav och 
utarbetandet av gemenskapsriktlinjer för 
god hygienpraxis, bör tillverkaren kunna 
avvisa en begäran om information om det 
skulle innebära intrång på dennes 
immateriella rättigheter. Detta skulle inte 
påverka foder- och livsmedelssäkerheten 
eftersom behöriga myndigheter har rätt 
att få uppgift om den exakta 
procentandelen för respektive 
foderråvara.

(19) På de områden där tillverkaren inte är 
skyldig att ta med vissa uppgifter i 
märkningen bör konsumenten ha möjlighet 
att begära ytterligare information. Att ange 
foderråvaror i foderblandningar med 
huvudingrediensen först är redan det en 
viktig uppgift.

Or. de

Motivering

Vid ett toleransintervall på +/- 15 procent vid mängdangivelse för komponenter i 
foderblandningar iakttas EG-domstolens dom om märkning av foderblandningar samtidigt 



PE409.724v01-00 6/98 AM\735898SV.doc

SV

som tillverkarnas intressen blir tillräckligt beaktade. Rätten att därutöver vägra att lämna 
information, såsom det föreslås i förslaget till förordning, med angivande av skäl som 
”kommersiellt känslig” information och rätten till ”immateriella rättigheter”, skulle dock 
göra denna bestämmelse meningslös.

Ändringsförslag 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) På de områden där tillverkaren inte är 
skyldig att ta med vissa uppgifter i 
märkningen bör konsumenten ha möjlighet 
att begära ytterligare information. Att ange 
foderråvaror i foderblandningar med 
huvudingrediensen först är redan det en
viktig uppgift. Med beaktande av den 
senare tidens utveckling inom 
gemenskapslagstiftningen som innebär 
bättre garantier särskilt avseende HACCP, 
spårbarhet, hygienkrav och utarbetandet av 
gemenskapsriktlinjer för god hygienpraxis, 
bör tillverkaren kunna avvisa en begäran 
om information om det skulle innebära 
intrång på dennes immateriella rättigheter. 
Detta skulle inte påverka foder- och 
livsmedelssäkerheten eftersom behöriga 
myndigheter har rätt att få uppgift om den 
exakta procentandelen för respektive 
foderråvara.

(19) På de områden där tillverkaren inte är 
skyldig att ta med vissa uppgifter i 
märkningen bör konsumenten ha möjlighet 
att begära ytterligare information. Att ange 
foderråvaror i foderblandningar med 
huvudingrediensen först är redan det en 
viktig uppgift. Med beaktande av den 
senare tidens utveckling inom 
gemenskapslagstiftningen som innebär 
bättre garantier särskilt avseende HACCP, 
spårbarhet, hygienkrav och utarbetandet av 
gemenskapsriktlinjer för god hygienpraxis, 
måste tillverkaren efterkomma en begäran 
om information enligt följande: Öppen 
deklaration gäller för de viktmässigt tre 
största foderkomponenterna. Om dessa 
utgör mindre än 60 procent av vikten 
gäller bestämmelsen om öppen 
deklaration ytterligare foderkomponenter 
till dess att minst 60 procent av vikten har 
uppnåtts. Tillverkaren är inte skyldig att 
lämna information om råvaror som utgör 
mindre än tre procent av vikten om det 
kan bevisas att detta skulle innebära 
intrång på dennes immateriella rättigheter. 
Detta skulle inte påverka foder- och 
livsmedelssäkerheten eftersom behöriga 
myndigheter har rätt att få uppgift om den 
exakta procentandelen för respektive 
foderråvara.

Or. de
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Motivering

Med den föreslagna ändringen kan man skapa en praktiskt tillämpbar och konsumentvänlig 
reglering.

Ändringsförslag 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) På de områden där tillverkaren inte är 
skyldig att ta med vissa uppgifter i 
märkningen bör konsumenten ha möjlighet 
att begära ytterligare information. Att ange 
foderråvaror i foderblandningar med 
huvudingrediensen först är redan det en 
viktig uppgift. Med beaktande av den 
senare tidens utveckling inom 
gemenskapslagstiftningen som innebär 
bättre garantier särskilt avseende HACCP, 
spårbarhet, hygienkrav och utarbetandet av 
gemenskapsriktlinjer för god hygienpraxis, 
bör tillverkaren kunna avvisa en begäran 
om information om det skulle innebära 
intrång på dennes immateriella rättigheter. 
Detta skulle inte påverka foder- och 
livsmedelssäkerheten eftersom behöriga 
myndigheter har rätt att få uppgift om den 
exakta procentandelen för respektive 
foderråvara.

(19) På de områden där tillverkaren inte är 
skyldig att ta med vissa uppgifter i 
märkningen bör konsumenten ha möjlighet 
att begära ytterligare information. Att ange 
foderråvaror i foderblandningar med 
huvudingrediensen först är redan det en 
viktig uppgift. Med beaktande av den 
senare tidens utveckling inom 
gemenskapslagstiftningen som innebär 
bättre garantier särskilt avseende HACCP, 
spårbarhet, hygienkrav och utarbetandet av 
gemenskapsriktlinjer för god hygienpraxis, 
måste tillverkaren efterkomma en begäran 
om information enligt följande: Öppen 
deklaration gäller för de viktmässigt fyra 
största foderkomponenterna. Om dessa 
utgör mindre än 70 procent av vikten 
gäller bestämmelsen om öppen 
deklaration ytterligare foderkomponenter 
till dess att minst 70 procent av vikten har 
uppnåtts. Tillverkaren är inte skyldig att 
lämna information om råvaror som utgör 
mindre än tre procent av vikten om det 
kan bevisas att detta skulle innebära 
intrång på dennes immateriella rättigheter. 
Detta skulle inte påverka foder- och 
livsmedelssäkerheten eftersom behöriga 
myndigheter har rätt att få uppgift om den 
exakta procentandelen för respektive 
foderråvara.

Or. de
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Motivering

Med den föreslagna ändringen kan man skapa en praktiskt tillämpbar och konsumentvänlig 
reglering.

Ändringsförslag 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) På de områden där tillverkaren inte är 
skyldig att ta med vissa uppgifter i 
märkningen bör konsumenten ha möjlighet 
att begära ytterligare information. Att ange 
foderråvaror i foderblandningar med 
huvudingrediensen först är redan det en 
viktig uppgift. Med beaktande av den 
senare tidens utveckling inom 
gemenskapslagstiftningen som innebär 
bättre garantier särskilt avseende HACCP, 
spårbarhet, hygienkrav och utarbetandet av 
gemenskapsriktlinjer för god hygienpraxis, 
bör tillverkaren kunna avvisa en begäran 
om information om det skulle innebära 
intrång på dennes immateriella rättigheter. 
Detta skulle inte påverka foder- och 
livsmedelssäkerheten eftersom behöriga 
myndigheter har rätt att få uppgift om den 
exakta procentandelen för respektive 
foderråvara.

(19) På de områden där tillverkaren inte är 
skyldig att ta med vissa uppgifter i 
märkningen bör konsumenten ha möjlighet 
att begära ytterligare information. Att ange 
foderråvaror i foderblandningar med 
huvudingrediensen först är redan det en 
viktig uppgift. Med beaktande av den 
senare tidens utveckling inom 
gemenskapslagstiftningen som innebär 
bättre garantier särskilt avseende HACCP, 
spårbarhet, hygienkrav och utarbetandet av 
gemenskapsriktlinjer för god hygienpraxis, 
måste tillverkaren efterkomma en begäran 
om information enligt följande: Öppen 
deklaration gäller för de viktmässigt fem 
största foderkomponenterna. Om dessa 
utgör mindre än 80 procent av vikten 
gäller bestämmelsen om öppen 
deklaration ytterligare foderkomponenter 
till dess att minst 80 procent av vikten har 
uppnåtts. Tillverkaren är inte skyldig att 
lämna information om råvaror som utgör 
mindre än tre procent av vikten om det 
kan bevisas att detta skulle innebära 
intrång på dennes immateriella rättigheter. 
Detta skulle inte påverka foder- och 
livsmedelssäkerheten eftersom behöriga 
myndigheter har rätt att få uppgift om den 
exakta procentandelen för respektive 
foderråvara.

Or. de
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Motivering

Med den föreslagna ändringen kan man skapa en praktiskt tillämpbar och konsumentvänlig 
reglering.

Ändringsförslag 41
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Modern märkning underlättar en 
konkurrensfrämjande marknad där 
dynamiska, effektiva och innovativa 
företag kan använda märkningen fullt ut 
för att sälja sina produkter. Med beaktande 
av både företagens relationer till varandra 
vid saluförandet av foder och förhållandet 
mellan tillverkare och köpare av 
sällskapsdjurfoder kan riktlinjer för god 
märkningspraxis på dessa två områden vara 
ett användbart hjälpmedel för att uppnå 
målen med märkningen. Sådana riktlinjer 
kan vara en tillämpning av 
rambestämmelserna för frivillig märkning.

(25) Modern märkning underlättar en 
konkurrensfrämjande marknad där 
dynamiska, effektiva och innovativa 
företag kan använda märkningen fullt ut 
för att sälja sina produkter. Med beaktande 
av både företagens relationer till varandra
vid saluförandet av foder och förhållandet 
mellan tillverkare och köpare av 
sällskapsdjurfoder kan riktlinjer för god 
märkningspraxis på dessa två områden vara 
ett användbart hjälpmedel för att uppnå 
målen med märkningen. Sådana riktlinjer 
ska vara en tillämpning av 
rambestämmelserna för frivillig märkning.

Or. it

Ändringsförslag 42
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Kommissionen bör få befogenhet att 
särskilt besluta om produkter som inte får 
användas som foder, att godkänna foder 
avsedda för särskilda näringsbehov, att 
upprätta en förteckning över 
märkningskategorier för foderråvaror för 

(29) Kommissionen bör få befogenhet att 
särskilt besluta om produkter som inte får 
användas som foder, att godkänna foder 
avsedda för särskilda näringsbehov, att 
upprätta en förteckning över 
märkningskategorier för foderråvaror för 
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icke livsmedelsproducerande djur, att ändra 
förteckningen över frivilliga 
märkningsuppgifter och att anpassa 
bilagorna till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. Eftersom dessa 
åtgärder har allmän räckvidd och bland 
annat syftar till att ändra icke-väsentliga 
delar av denna förordning måste de antas 
enligt det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG. 

icke livsmedelsproducerande djur, att ändra 
förteckningen över frivilliga 
märkningsuppgifter, att fastställa 
förfaranden för certifiering även med 
avseende på den frivilliga märkningen
och att anpassa bilagorna till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 
Eftersom dessa åtgärder har allmän 
räckvidd och bland annat syftar till att 
ändra icke-väsentliga delar av denna 
förordning måste de antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. it

Ändringsförslag 43
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Förordning (EG) nr 1831/2003.

Or. es

Motivering

Kraven för saluföring av foder i denna förordning bör inte förväxlas med och/eller skapa 
ovisshet om de krav som gäller enligt andra rättsakter om saluföring av fodertillsatser.
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Ändringsförslag 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led fa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1831/2003 om 
fodertillsatser.

Or. de

Motivering

Denna förordning ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av förordning nr 1831/2003 
om fodertillsatser. I synnerhet ska de förutsättningar för utsläppande på marknaden som 
anges i denna förordning inte påverka eller förorsaka rättsosäkerhet beträffande de särskilda 
bestämmelser för utsläppande på marknaden av fodertillsatser som redan har angetts i de 
nämnda förordningarna.

Ändringsförslag 45
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led fb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Rådets förordning (EG) nr 834/2007 
av den 28 juni 2007 om ekologisk 
produktion och märkning av ekologiska 
produkter1.
1 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

Or. es

Motivering

Kraven för saluföring av foder i denna förordning bör inte förväxlas med och/eller skapa 
ovisshet om de krav som gäller enligt andra rättsakter om saluföring av fodertillsatser och 
foder.
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Ändringsförslag 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led fb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Rådets förordning (EG) nr 834/2007 
av den 28 juni 2007 om ekologisk 
produktion och märkning av ekologiska 
produkter1.
1 EUT L 189 20.7.2007, s. 1.

Or. de

Motivering

Denna förordning ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av förordning nr 834/2007 
om ekologisk produktion. I synnerhet ska de förutsättningar för utsläppande på marknaden 
som anges i denna förordning inte påverka eller förorsaka rättsosäkerhet beträffande de 
särskilda bestämmelser för utsläppande på marknaden av fodertillsatser, som redan har 
angetts i de nämnda förordningarna.

Ändringsförslag 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska inte vara 
tillämplig på vatten, vare sig vatten som 
konsumeras direkt av djur eller som 
avsiktligen tillsatts foder.

3. Denna förordning ska inte vara 
tillämplig på vatten, vare sig vatten som 
konsumeras direkt av djur eller som 
avsiktligen tillsatts foder. Den gäller 
emellertid för foder som är avsett att ges 
tillsammans med vatten.

Or. de
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Motivering

Visserligen behandlas inte vatten i denna förordning, men likväl sker utfodring av många 
slags djurfoder med hjälp av vatten. Denna användning av djurfoder hör till det område som 
absolut bör omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 48
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska inte vara 
tillämplig på vatten, vare sig vatten som 
konsumeras direkt av djur eller som 
avsiktligen tillsatts foder.

3. Denna förordning ska inte vara 
tillämplig på vatten, vare sig vatten som 
konsumeras direkt av djur eller som 
avsiktligen tillsatts foder. Denna 
förordning ska dock tillämpas då fodret är 
avsett att ges tillsammans med vatten.

Or. es

Motivering

En stor mängd tillsatser utfordras till djuren med hjälp av vatten. Detta sätt att använda foder 
(definitionen av foder inkluderar fodertillsatser) borde omfattas av denna förordnings 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 49
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) oral näringstillförsel: tillförsel av 
produkter avsedda som djurföda i 
matstrupen via munnen, i syfte att täcka 
djurets näringsbehov och/eller bibehålla 
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friska djurs produktivitet.

Or. es

Motivering

Modern boskapsskötsel omfattar inte bara tillförsel av traditionellt djurfoder, utan också 
passiv eller aktiv tillförsel av en lång rad näringselement som bidrar till ett optimalt 
fysiologiskt tillstånd liksom till djurets välmående. Oral näringstillförsel täcker allt detta 
varför den bör omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a )oral näringstillförsel: fodertillförsel 
via munnen till djurets 
gastrointestinaltrakt i syfte att täcka 
djurets näringsbehov eller att upprätthålla 
produktiviteten hos genomsnittligt friska 
djur.

Or. de

Motivering

Oral utfodring av djur: modern utfodring av kreatursbesättningar innebär inte bara att 
djuren ges traditionellt foder, utan i dessa metoder ingår även att djuren passivt eller aktivt 
ges olika näringsämnen, som bidrar till god fysik och hälsa hos djuren. Oral näringstillförsel
inbegriper dessa olika metoder och kan därmed omfattas av en bestämmelse inom denna 
förordning.
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Ändringsförslag 51
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) foderblandning: blandning av 
foderråvaror, med eller utan fodertillsatser, 
avsedd att användas som helfoder eller 
tilläggsfoder för djur.

f) foderblandning: blandning av minst två 
foderråvaror, med eller utan fodertillsatser, 
avsedd att användas som helfoder eller 
tilläggsfoder för djur.

Or. es

Ändringsförslag 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) foderblandning: blandning av 
foderråvaror, med eller utan fodertillsatser, 
avsedd att användas som helfoder eller 
tilläggsfoder för djur.

f) foderblandning: blandning av minst två 
foderråvaror, med eller utan fodertillsatser, 
avsedd att användas som helfoder eller 
tilläggsfoder för djur.

Or. de

Motivering

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 
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.
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Ändringsförslag 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) helfoder: foderblandning som genom sin 
sammansättning ger dagsbehovet av 
näring.

g) helfoder: foderblandning som genom sin 
sammansättning ger dagsbehovet av 
näring, såsom fastslås i artikel 2.2 f i 
förordning (EG) nr 1831/2003.

Or. de

Motivering

I definitionen bör begreppet dagsbehov överensstämma med de nödvändiga behoven. 
Följaktligen bör definitionen ändras för att garantera att alla beståndsdelar nämns i 
förhållande till sitt näringsvärde. ”Dagsbehov” innebär den genomsnittliga totalmängd 
foder, som beräknat på en fukthalt av 12 procent dagligen krävs för ett djur av en viss art, 
ålder och prestation för att alla nödvändiga behov ska tillfredsställas.

Ändringsförslag 54
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) helfoder: foderblandning som genom sin 
sammansättning ger dagsbehovet av 
näring.

g) helfoder: foderblandning som genom sin 
sammansättning ger dagsbehovet av 
näring, enligt artikel 2.2 f i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1831/2003 av 
den 22 september 2003 om fodertillsatser1.
1 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

Or. en
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Motivering

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 Artikel 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.

Ändringsförslag 55
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tilläggsfoder: foderblandning bestående 
av minst en foderråvara med högt innehåll 
av vissa ämnen men som genom sin 
sammansättning bara ger dagsbehovet av 
näring om det ges i kombination med annat 
foder.

h) tilläggsfoder: foderblandning med högt 
innehåll av vissa ämnen men som genom 
sin sammansättning bara ger dagsbehovet 
av näring om det ges i kombination med 
annat foder.

Or. pt

Motivering

Då foderblandning definieras som en blandning av foderråvaror, kan inte tilläggsfoder som 
betraktas som en foderblandning bara innehålla en råvara.
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Ändringsförslag 56
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) näringstillskott: produkt avsedd som 
djurföda bestående av en blandning av 
fodertillsatser av varje kategori, med 
undantag av de tillsatser som anges i 
kapitel 3 i bilaga IV till förordning (EG) 
nr 183/2005, och/eller foderråvaror, men 
som på grund av sin sammansättning inte 
ger dagsbehovet av näring. 
Näringstillskottets syfte är att täcka ett 
ökat, tillfälligt och/eller särskilt 
näringsbehov hos djur. Det tillförs separat 
eller tillsammans med dagsransonen eller 
med vatten.

Or. es

Motivering

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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Ändringsförslag 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) näringstillskott: foder som består av 
en blandning av tillsatser av varje 
kategori, med undantag av de tillsatser
som anges i kapitel 3 i bilaga IV till 
förordning (EG) nr 183/2005. Det kan 
vidare ingå i en blandning med 
foderråvaror, men som på grund av sin
sammansättning inte ger dagsbehovet av 
näring. Näringstillskottets syfte är att 
täcka  ett ökat, tillfälligt och/eller särskilt 
näringsbehov hos djur. Det tillförs separat 
eller tillsammans med dagsransonen eller 
med vatten.

Or. de

Ändringsförslag 58
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) bärare: ämne som används för att lösa 
upp, späda, finfördela eller på annat sätt 
fysiskt ändra en fodertillsats för att göra 
den enklare att hantera, applicera eller 
använda, utan att tillsatsens tekniska 
funktion ändras och utan att själv ha 
någon teknisk inverkan.

k) bärare: ämne som används för att lösa 
upp, späda, finfördela eller på annat sätt 
fysiskt ändra en fodertillsats för att göra 
den enklare att hantera, applicera eller 
använda.

Or. es

Motivering

Syftet med denna ändring är att förenkla texten och undvika feltolkningar.
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Ändringsförslag 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) bärare: ämne som används för att lösa 
upp, späda, finfördela eller på annat sätt 
fysiskt ändra en fodertillsats för att göra 
den enklare att hantera, applicera eller 
använda, utan att tillsatsens tekniska
funktion ändras och utan att själv ha 
någon teknisk inverkan.

k) bärare: ämne som används för att lösa 
upp, späda, finfördela eller på annat sätt 
fysiskt ändra en fodertillsats för att göra 
den enklare att hantera, applicera eller 
använda.

Or. de

Ändringsförslag 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) varuparti: produktionsenhet från ett och 
samma tillverkningsställe som framställts
med samma produktionsparametrar, eller 
ett antal sådana enheter som producerats 
samtidigt och lagrats tillsammans. En 
identifierbar mängd foder med 
gemensamma egenskaper som ursprung, 
sort, förpackningsmetod, förpackare, 
avsändare eller märkning.

o) varuparti: en identifierbar mängd foder 
med gemensamma egenskaper som 
ursprung, sort, förpackningsmetod, 
förpackare, avsändare eller märkning.

Or. de

Motivering

Såvitt en identifiering kan säkerställas bör definitionen av varuparti omfatta gängse praxis 
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inom fodersektorn.

Ändringsförslag 61
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) varuparti: produktionsenhet från ett och 
samma tillverkningsställe som framställts 
med samma produktionsparametrar, eller 
ett antal sådana enheter som producerats 
samtidigt och lagrats tillsammans. En 
identifierbar mängd foder med 
gemensamma egenskaper som ursprung, 
sort, förpackningsmetod, förpackare, 
avsändare eller märkning.

o) varuparti: en identifierbar mängd foder 
med gemensamma egenskaper som 
ursprung, sort, förpackningsmetod, 
förpackare, avsändare eller märkning.

Or. pl

Ändringsförslag 62
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) märkning: text, varumärke, 
märkesnamn, bild eller symbol som 
beskriver ett foder och som placerats på 
förpackning, behållare, anslag, etikett, 
dokument, förslutningsdon eller på 
Internet och som avser eller åtföljer fodret 
i fråga.

p) märkning: text, varumärke, 
märkesnamn, bild eller symbol som 
beskriver ett foder och som placerats på 
förpackning, dokument, behållare, anslag, 
etikett eller förslutningsdon och som 
åtföljer fodret i fråga.

Or. pl
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Motivering

Berör inte den svenska verisonen.

Ändringsförslag 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) märkning: text, varumärke, 
märkesnamn, bild eller symbol som 
beskriver ett foder och som placerats på 
förpackning, behållare, anslag, etikett, 
dokument, förslutningsdon eller på 
Internet och som avser eller åtföljer fodret 
i fråga.

p) märkning: text, varumärke, 
märkesnamn, bild eller symbol som 
beskriver ett foder och som placerats på 
förpackning, dokument, behållare, anslag, 
etikett eller förslutningsdon och som 
åtföljer fodret i fråga.

Or. de

Motivering

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, das 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 
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 



AM\735898SV.doc 23/98 PE409.724v01-00

SV

einem Behältnis eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, mittels Schablone angebracht, 
markiert, gestempelt, geprägt, eingedrückt oder daran befestigt“ sind.

Ändringsförslag 64
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

p) märkning: text, varumärke, 
märkesnamn, bild eller symbol som 
beskriver ett foder och som placerats på 
förpackning, behållare, anslag, etikett,
dokument, förslutningsdon eller på 
Internet och som avser eller åtföljer fodret 
i fråga.

p) märkning: text, varumärke, 
märkesnamn, bild eller symbol som 
relaterar till ett foder och som placerats på 
förpackning, dokument, behållare, anslag, 
etikett eller förslutningsdon och som 
åtföljer fodret i fråga.

Or. en

Motivering

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 Led of sale to 
make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.
The general principles outlined in Artikel 11 of the proposal, and in particular Artikel 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 Artikel 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 
Artikel 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.
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Ändringsförslag 65
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) etikett: varje etikett, märke, bild eller 
annan beskrivning som återges i skrift, 
tryck, stencil, prägling, relief eller stämpel 
på en behållare som innehåller foder eller 
som fästs på denna.

q) etikett: varje etikett, märke, bild eller 
annan beskrivning som återges i skrift, 
tryck, stencil, prägling, relief eller stämpel 
på en behållare som innehåller foder eller 
som fästs på denna, eller information i
annan form som hänvisar till fodret eller 
åtföljer det.

Or. es

Motivering

Med begreppet märkning så som det definieras i denna förordning menas att 
märkningsuppgifter som fästs på förpackningen endast är en del av den totala informationen 
som leverantören erbjuder användaren. Vissa kompletterande åtgärder måste vidtas för att 
förbättra informationsflödet och förtydliga fodrets användning bättre.

Ändringsförslag 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) etikett: varje etikett, märke, bild eller 
annan beskrivning som återges i skrift, 
tryck, stencil, prägling, relief eller stämpel 
på en behållare som innehåller foder eller 
som fästs på denna.

q) etikett: varje etikett, märke, bild eller 
annan beskrivning som återges i skrift, 
tryck, stencil, prägling, relief eller stämpel 
på en behållare som innehåller foder eller 
som fästs på denna eller varje annat 
informationsmedium som hänvisar till
eller åtföljer fodret i fråga.

Or. de
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Motivering

Etikett: I det märkningskoncept som används i denna förordning tas hänsyn till att den etikett 
som fästs på en foderförpackning endast utgör en del av den information som leverantören 
delger kunden. För att förbättra informationsflödet och informera mottagaren på ett mer 
ändamålsenligt sätt måste en rad andra medel komma till användning. Etikettens definition 
bör utformas så att den är förenlig med märkningens definition.

Ändringsförslag 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ra) första utsläppande på marknaden: 
första utsläppande på marknaden av ett 
foder efter dess framställning eller import.

Or. de

Motivering

Första utsläppande på marknaden: Denna princip, som för första gången kom till användning 
i förordning nr 1831/2003 om fodertillsatser, har visat sig vara ett verksamt medel för att på 
ett rättvisande sätt fördela ansvar och lagstadgade skyldigheter i de snåriga förhållanden 
som präglar foder- och animalieproduktionen. Det är viktigt att denna definition finns med 
för att tydligt visa de olika foderföretagen deras ansvarsområden.

Ändringsförslag 68
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ra) första utsläppande på marknaden: 
första utsläppande på marknaden av ett 
foder efter dess framställning eller import.
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Or. es

Motivering

Begreppet ”första utsläppande på marknaden”, introducerades första gången i och med 
förordning nr 1831/2003 om fodertillsatser och har visat sig vara ett värdefullt verktyg för att 
hantera frågor om rättsligt ansvar och rättsliga skyldigheter i denna så komplexa kedja av 
foderoperatörer. För att göra en tydlig avgränsning av varje operatörs ansvar i kedjan, är det 
viktigt att denna definition finns med.

Ändringsförslag 69
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ra) första utsläppande på marknaden: 
första utsläppande på marknaden av ett 
foder efter dess framställning eller import.

Or. it

Motivering

Negliarticoli 5(2) e 12(1), il concetto di “responsabile all’immissione sul mercato” è più 
appropriato che “produttore” con riferimento alla persona che detiene lea 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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Ändringsförslag 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det är sunt, äkta, lämpligt för avsedd 
användning och av god marknadsmässig 
kvalitet.

a) Det är sunt, oförfalskat, lämpligt för 
avsedd användning och av god 
marknadsmässig kvalitet.

Or. de

Motivering

Begreppet ”äkta” kan leda till missförstånd. Ändringen ”oförfalskat” används i artikel 3 i 
direktiv 79/373 av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar.

Ändringsförslag 71
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det är sunt, äkta, lämpligt för avsedd 
användning och av god marknadsmässig 
kvalitet.

a) Det är sunt, oförfalskat, lämpligt för 
avsedd användning och av god 
marknadsmässig kvalitet.

Or. en

Motivering

Att använda begreppet ”äkta” foder kan vara vilseledande. Syftet med detta ändringsförslag 
är att förtydliga och använda ordet ”oförfalskad” vilken är den term som nu används i 
artikel 3 i direktiv 79/373 av den 2 april 1979 om saluföring av foderblandningar.
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Ändringsförslag 72
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fodertillverkare ska göra all 
information om sammansättning eller 
påstådda egenskaper hos de foder de 
släpper ut på marknaden tillgänglig för de 
myndigheter som ansvarar för offentliga 
kontroller så att det kan verifieras att 
informationen i märkningen är korrekt.

2. Den som ansvarar för fodrets 
utsläppande på marknaden ska göra all 
information om sammansättning eller 
påstådda egenskaper hos de foder de 
släpper ut på marknaden tillgänglig för de 
myndigheter som ansvarar för offentliga 
kontroller så att det kan verifieras att 
informationen i märkningen är korrekt.

Or. es

Motivering

Begreppet ”utsläppande på marknaden” är lämpligare än ”tillverkare” för att beskriva vem 
som har det ansvar som avses i artikel 17, 18 och 20 i förordning (EG) nr 178/2002, eftersom 
det är fodrets importör och inte tillverkare som har detta ansvar.

Ändringsförslag 73
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fodertillverkare ska göra all 
information om sammansättning 
eller påstådda egenskaper hos de 
foder de släpper ut på marknaden 
tillgänglig för de myndigheter som 
ansvarar för offentliga kontroller så 
att det kan verifieras att 
informationen i märkningen är 
korrekt.

2. Den som ansvarar för det första 
utsläppandet på marknaden ska göra 
all information om sammansättning 
eller påstådda egenskaper hos de foder 
de släpper ut på marknaden tillgänglig
för de myndigheter som ansvarar för 
offentliga kontroller så att det kan 
verifieras att informationen i 
märkningen är korrekt.

Or. it
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Motivering

Begreppet ”det första utsläppandet på marknaden” är lämpligare eftersom det också 
omfattar importerat foder, som importören och inte tillverkaren ansvarar för enligt artikel 17, 
18 och 20 i förordning (EG) nr 178/2002.

Ändringsförslag 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fodertillverkare ska göra all 
information om sammansättning eller 
påstådda egenskaper hos de foder de 
släpper ut på marknaden tillgänglig för de 
myndigheter som ansvarar för offentliga 
kontroller så att det kan verifieras att 
informationen i märkningen är korrekt.

2. Den som ansvarar för det första 
utsläppandet på marknaden ska göra all 
information om sammansättning eller 
påstådda egenskaper hos de foder de 
släpper ut på marknaden tillgänglig för de 
myndigheter som ansvarar för offentliga 
kontroller så att det kan verifieras att 
informationen i märkningen är korrekt.

Or. de

Ändringsförslag 75
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Fodertillverkare ska göra all 
information om sammansättning eller 
påstådda egenskaper hos de foder de 
släpper ut på marknaden tillgänglig för de 
myndigheter som ansvarar för offentliga 
kontroller så att det kan verifieras att 
informationen i märkningen är korrekt.

2. De som ansvarar för fodrets märkning 
enligt artikel 12 ska göra all information 
om sammansättning eller påstådda 
egenskaper hos de foder de släpper ut på 
marknaden tillgänglig för de myndigheter 
som ansvarar för offentliga kontroller så att 
det kan verifieras att informationen i 
märkningen är korrekt.
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Or. en

Motivering

Förtydligande. I artikel 12 i förslaget redogörs tydligt för ansvaret för märkning. För 
konsekvensens skull bör artikel 5.2 spegla detta ansvar.

Ändringsförslag 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De behöriga myndigheterna kan 
meddela kunderna de uppgifter som har
lämnats i enlighet med punkt 2 om de 
efter att ha gjort en bedömning av 
tillverkarnas respektive kundernas 
legitima intressen anser att det är 
berättigat att lämna ut uppgifterna. I
förekommande fall ska den behöriga 
myndigheten se till att en förbindelse om 
att behandla informationen konfidentiellt 
undertecknas innan uppgifterna lämnas 
ut.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 11 ändrades efter diskussion i utskottet. Öppen deklaration av foderråvaran 
måste garanteras, så att tillgången till dessa uppgifter säkerställs om en grundad misstanke 
föreligger, även om uppgifterna på etiketten bara är frivilliga.



AM\735898SV.doc 31/98 PE409.724v01-00

SV

Ändringsförslag 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förbud Förbjudna material

Or. de

Ändringsförslag 78
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förbud Förbjudna material

Or. en

Ändringsförslag 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med beaktande särskilt av vetenskapliga 
bevis, den tekniska utvecklingen, 
anmälningar till systemet för snabb varning 
för livsmedel och foder och resultat från 
offentliga kontroller i enlighet med 
förordning (EG) nr 882/2004, ska 
kommissionen anta en förteckning över 
material som inte får släppas ut på 
marknaden för att användas som djurfoder.

2. Med beaktande särskilt av vetenskapliga 
bevis, den tekniska utvecklingen, 
anmälningar till systemet för snabb varning 
för livsmedel och foder och resultat från 
offentliga kontroller i enlighet med 
förordning (EG) nr 882/2004, ska 
kommissionen i bilaga IIa anta en 
förteckning över material som inte får 
släppas ut på marknaden för att användas 
som djurfoder.

Or. de
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Motivering

Förteckningen över förbjudna material borde tas med i själva förordningen som en bilaga, 
som i fallet längre fram när det gäller förteckningen med material, och inte finnas i en 
separat text (nuvarande beslut 2004/217).

Ändringsförslag 80
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med beaktande särskilt av vetenskapliga 
bevis, den tekniska utvecklingen, 
anmälningar till systemet för snabb varning 
för livsmedel och foder och resultat från 
offentliga kontroller i enlighet med 
förordning (EG) nr 882/2004, ska 
kommissionen anta en förteckning över 
material som inte får släppas ut på 
marknaden för att användas som djurfoder.

2. Med beaktande särskilt av vetenskapliga 
bevis, den tekniska utvecklingen, 
anmälningar till systemet för snabb varning 
för livsmedel och foder och resultat från 
offentliga kontroller i enlighet med 
förordning (EG) nr 882/2004, ska 
kommissionen anta förteckningen i 
bilaga IIa över material som inte får 
släppas ut på marknaden för att användas 
som djurfoder.

Or. en

Motivering

Förteckningen över förbjudna material borde tas med i själva förordningen som en bilaga, 
som i fallet längre fram när det gäller förteckningen med material, och inte finnas i en 
separat text (nuvarande beslut 2004/217).

Ändringsförslag 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Fastställande av gränsvärden för 
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föroreningar
Utan hinder av bestämmelserna 
i direktiv 2002/32/EG kan kommissionen 
fastställa gränsvärden för föroreningar 
som orsakas av tillverkningsförfarandet. 
Kommissionen ska i detta sammanhang ta 
hänsyn till de senaste vetenskapliga 
rönen, den tekniska utvecklingen, 
anmälningar till systemet för snabb 
varning för livsmedel och foder och 
resultat från offentliga kontroller
i enlighet med förordning 
(EG) nr 882/2004.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 29.4.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 13 ändrades efter diskussion i utskottet. Högsta tillåtna gränsvärden för 
föroreningar vid tillverkningsprocessen ska enligt kommissionens förslag fastslås i en 
förteckning under tillverkarens ansvar (se bilaga I). Då dessa föroreningar i förekommande 
fall kan inverka på livsmedelssäkerheten bör gränsvärdena fastställas av kommissionen och 
kontrolleras av lagstiftaren.

Ändringsförslag 82
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar användningsvillkoren 
i de förordningar där respektive 
fodertillsats godkänns får tilläggsfoder inte 
innehålla fodertillsatser som motsvarar mer 
än 100 gånger det fastställda 
maxinnehållet i helfoder eller fem gånger 

Utan att det påverkar användningsvillkoren 
i de förordningar där respektive 
fodertillsats godkänns får tilläggsfoder inte 
innehålla fodertillsatser som motsvarar mer 
än 50 gånger det fastställda maxinnehållet 
i helfoder eller fem gånger maxinnehållet 
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maxinnehållet för koccidiostatika eller 
histomonostatika.

för koccidiostatika eller histomonostatika. 
Tilläggsfoder som innehåller mer än 50 
och mindre än 100 gånger det fastställda 
maxinnehållet för fodertillsatser kan 
i enstaka fall sättas in efter samråd med
veterinär.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 15 ändrades efter diskussion med kommissionen. Vid alltför starkt 
koncentrerat tilläggsfoder finns det risk för en feldosering av fodertillsatserna. Detta gäller 
inte bara för koccidiostatika och histomonostatika. Undantag för högre dosering av 
tilläggsfoder måste rekommenderas av veterinär. För användning av förblandningar, som kan 
innehålla koncentrationer över dessa värden, krävs ett godkännande för företaget enligt 
artikel 10 i förordning (EG) nr 183/2005 om foderhygien. 

Ändringsförslag 83
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar användningsvillkoren 
i de förordningar där respektive 
fodertillsats godkänns får tilläggsfoder inte 
innehålla fodertillsatser som motsvarar mer 
än 100 gånger det fastställda maxinnehållet 
i helfoder eller fem gånger maxinnehållet 
för koccidiostatika eller histomonostatika.

Utan att det påverkar användningsvillkoren 
i de förordningar där respektive 
fodertillsats godkänns får tilläggsfoder, 
som slickhinkar som innehåller 
mineraler, inte innehålla fodertillsatser 
som motsvarar mer än 100 gånger det 
fastställda maxinnehållet i helfoder eller 
fem gånger maxinnehållet för 
koccidiostatika eller histomonostatika.

Or. fr
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Ändringsförslag 84
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utan att det påverkar 
användningsvillkoren i de förordningar där 
respektive fodertillsats godkänns får 
tilläggsfoder inte innehålla fodertillsatser 
som motsvarar mer än 100 gånger det 
fastställda maxinnehållet i helfoder eller 
fem gånger maxinnehållet för 
koccidiostatika eller histomonostatika.

8. Utan att det påverkar 
användningsvillkoren i de förordningar där 
respektive fodertillsats godkänns får 
tilläggsfoder inte innehålla fodertillsatser 
som motsvarar mer än 50 gånger det 
fastställda maxinnehållet i helfoder eller 
fem gånger maxinnehållet för 
koccidiostatika eller histomonostatika. 
I enskilda fall kan man med ansvarig 
veterinärs tillstånd använda högre halter 
av tillsatser i foderblandningarna, dock ej 
högre än motsvarande 100 gånger 
maxinnehållet av dessa tillsatser 
i foderblandningarna.

Or. pl

Motivering

Föredragaden Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf föreslår att den högsta halten av 
fodertillsatser i tilläggsfoder sänks till motsvarande 50 gånger maxinnehållet för 
koccidiostatika eller histomonostatika, varvid den ansvarige veterinären skulle kunna lämna 
enskilt tillstånd för berört produktionsställe att höja maxinnehållet av tillsatser i tilläggsfoder 
inom gränserna för anläggningens tekniska potential. I ändringen har det dock inte angivits 
till vilken nivå. Därför föreslås en ändring av ordalydelsen i den sista meningen.

Ändringsförslag 85
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Saluföring av näringstillskott
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Framställning, distribution och 
användning av näringstillskott ska
anpassas till bestämmelserna i 
gemensamma riktlinjer om god praxis 
som ska antas i enlighet med denna 
förordning. Dessa riktlinjer måste konkret 
behandla näringstillskottets 
sammansättning, avsedda användning 
och användningssätt, med beaktande av 
kraven i förordning (EG) nr 183/2005.

Or. es

Motivering

Näringstillskotten har egenskaper som skiljer dem från annat slags foder: Deras 
sammansättning och användningssätt är unika, och därför bör de införlivas i ett adekvat 
lagrum. Efter ett rättsligt erkännande av deras existens med hjälp av en definition i denna 
förordning, bör de underställas gemensamma riktlinjer om god praxis som ska utarbetas 
enligt samma bestämmelser som de andra riktlinjerna i denna förordning.

Ändringsförslag 86
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen, på grundval av 
tillgänglig vetenskaplig och teknisk 
information, har anledning att tro att 
användningen av ett visst foder inte fyller 
det avsedda näringsbehovet eller kan ha 
negativ effekt på djurhälsa, människors 
hälsa, miljö eller djurskydd, ska 
kommissionen inom tre månader skicka 
ansökningsakten tillsammans med en 
begäran om bedömning till 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (nedan kallad 
myndigheten). Myndigheten ska avge ett 
yttrande inom sex månader från 
mottagandet av begäran. Denna tidsfrist 

4. Om den kommitté som avses 
i artikel 29, på grundval av tillgänglig 
vetenskaplig och teknisk information, 
har anledning att tro att användningen 
av ett visst foder inte fyller det avsedda 
näringsbehovet eller kan ha negativ 
effekt på djurhälsa, människors hälsa, 
miljö eller djurskydd, ska 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 29.3 
inom tre månader skicka 
ansökningsakten tillsammans med en 
begäran om bedömning till 
Europeiska myndigheten för 
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ska förlängas om myndigheten begär 
kompletterande information från sökanden

livsmedelssäkerhet (nedan kallad 
myndigheten). Myndigheten ska avge 
ett yttrande inom sex månader från 
mottagandet av begäran. Denna tidsfrist 
ska förlängas om myndigheten begär 
kompletterande information från 
sökanden

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 87
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen, på grundval av 
tillgänglig vetenskaplig och teknisk 
information, har anledning att tro att 
användningen av ett visst foder inte fyller 
det avsedda näringsbehovet eller kan ha 
negativ effekt på djurhälsa, människors 
hälsa, miljö eller djurskydd, ska 
kommissionen inom tre månader skicka 
ansökningsakten tillsammans med en 
begäran om bedömning till Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan 
kallad myndigheten). Myndigheten ska 
avge ett yttrande inom sex månader från 
mottagandet av begäran. Denna tidsfrist 
ska förlängas om myndigheten begär 

4. Om den kommitté som avses i 
artikel 29, på grundval av tillgänglig 
vetenskaplig och teknisk information, har 
anledning att tro att användningen av ett 
visst foder inte fyller det avsedda 
näringsbehovet eller kan ha negativ effekt 
på djurhälsa, människors hälsa, miljö eller 
djurskydd, ska kommissionen, i enlighet 
med det förfarande som fastställs 
i artikel 29.3, inom tre månader skicka 
ansökningsakten tillsammans med en 
begäran om bedömning till Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan 
kallad myndigheten). Myndigheten ska 
avge ett yttrande inom sex månader från 



PE409.724v01-00 38/98 AM\735898SV.doc

SV

kompletterande information från sökanden mottagandet av begäran. Denna tidsfrist 
ska förlängas om myndigheten begär 
kompletterande information från sökanden

Or. en

Motivering

Föredragandens ändringsförslag 16 avser att ge varje medlemsstat rätt att hänvisa ett foderärende för 
ett visst näringssyfte. Med hänsyn till EU:s harmoniseringsarbete och för att säkerställa en diskussion 
som involverar alla medlemsstater innan ett ärende hänvisas till Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, borde medlemsstaterna ha rätt att förorda en hänvisning till EFSA, och beslutet 
om en sådan hänvisning bör fattas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsan.

Ändringsförslag 88
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om foder säljs med hjälp av 
distanskommunikation enligt definitionen 
i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG ska de 
märkningsuppgifter som enligt denna 
förordning är obligatoriska vara 
tillgängliga för köparen när denne gör sin 
beställning.

3. Om foder säljs med hjälp av 
distanskommunikation enligt definitionen 
i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG ska de 
märkningsuppgifter som enligt denna 
förordning är obligatoriska vara 
tillgängliga för köparen när denne gör sin 
beställning, eller tillhandahållas på annat 
lämpligt sätt. Anvisningarna i artikel 15 d, 
e och f, och artikel 17 d och e, är dock 
endast obligatoriska vid leverans.

Or. es

Motivering

Vid distansförsäljning brukar fodret säljas innan det har framställts. Därför kan inte alla 
märkningsuppgifter finnas med vid försäljningen (till exempel partinummer, nettovikt eller 
hållbarhetsdatum). Fodrets sammansättning kan dessutom förändras beroende på olika 
faktorer, och därför går det inte att tillhandahålla detaljerade uppgifter om 
sammansättningen eftersom den inte har avtalats i förväg av säljaren och köparen.
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Ändringsförslag 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om foder säljs med hjälp av 
distanskommunikation enligt definitionen 
i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG ska de 
märkningsuppgifter som enligt denna 
förordning är obligatoriska vara 
tillgängliga för köparen när denne gör sin 
beställning.

3. Om foder säljs med hjälp av 
distanskommunikation enligt definitionen 
i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG ska de 
märkningsuppgifter som enligt denna 
förordning är obligatoriska vara 
tillgängliga för köparen när denne gör sin 
beställning, antingen genom medföljande 
informationsmaterial eller på annat 
lämpligt sätt. I varje fall gäller att 
uppgifterna i enlighet med artikel 15 d, e 
och f och artikel 17 d och e måste anges 
först vid tidpunkten för leveransen av 
fodret.

Or. de

Motivering

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.
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Ändringsförslag 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fodertillverkaren är ansvarig för att 
märkning finns och är korrekt.

1. Den som ansvarar för det första 
utsläppandet på marknaden är ansvarig 
för att märkning finns och är korrekt.

Or. de

Motivering

Principen om första utsläppande på marknaden är mer ändamålsenlig, eftersom den även 
innefattar importerat foder, som importören och inte tillverkaren är ansvarig för enligt 
artiklarna 17, 18 och 20 i den grundläggande livsmedelsförordningen (förordning (EG) 
nr 178/2002).

Ändringsförslag 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den som ansvarar för märkningen kan, 
på begäran av behörig myndighet, 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
påståendet är korrekt, antingen med hjälp 
av allmänt tillgänglig vetenskaplig 
information eller genom dokumenterad 
forskning som gjorts inom företaget. De 
vetenskapliga bevisen ska vara tillgängliga 
vid den tidpunkt fodret släpps ut på 
marknaden.

b) Den som ansvarar för märkningen kan, 
på begäran av behörig myndighet, 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
påståendet är korrekt, antingen med hjälp 
av allmänt tillgänglig vetenskaplig 
information eller genom dokumenterad 
forskning som gjorts inom företaget. De 
vetenskapliga bevisen ska vara tillgängliga 
vid den tidpunkt fodret släpps ut på 
marknaden. Efter denna tidpunkt har 
konsumenterna rätt att från behörig 
myndighet erhålla en sammanfattning av 
bevisen eller, om en välgrundad 
misstanke om vilseledande påståenden 
föreligger, begära att myndigheten
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inhämtar sådant bevis hos tillverkaren.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 18 ändrades efter diskussion i utskottet. 
Reklamutsagor och påståenden måste kunna kontrolleras. Det förefaller rimligt att kräva att 
de vetenskapliga bevis som sådana utsagor bygger på inte ska behöva utlämnas generellt utan 
på anmodan av behörig myndighet. Det bör emellertid även finnas en möjlighet för 
konsumenterna att få tillräckliga bevis från myndigheten eller att begära att myndigheten 
inhämtar bevis från tillverkaren.

Ändringsförslag 92
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den som ansvarar för märkningen kan, 
på begäran av behörig myndighet, 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
påståendet är korrekt, antingen med hjälp 
av allmänt tillgänglig vetenskaplig 
information eller genom dokumenterad 
forskning som gjorts inom företaget. De 
vetenskapliga bevisen ska vara tillgängliga 
vid den tidpunkt fodret släpps ut på 
marknaden.

b) Den som ansvarar för märkningen kan, 
på begäran av behörig myndighet, 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
påståendet är korrekt, antingen med hjälp 
av allmänt tillgänglig vetenskaplig 
information eller genom dokumenterad 
forskning som gjorts inom företaget och
som ska vara vetenskapligt prövad. De 
vetenskapliga bevisen ska vara tillgängliga 
vid den tidpunkt fodret släpps ut på 
marknaden. I syfte att garantera en 
adekvat vetenskaplig kvalitet och en
harmoniserad tillämpning ska 
kommissionen utarbeta riktlinjer om hur 
sådana bevis kan upprättas och 
dokumenteras. Dessa riktlinjer ska också 
behandla förfarandet för behöriga 
myndigheters kontroller av 
bevisvärderingen och de ska antas 
i enlighet med det förfarande som avses 
i artikel 29.2.
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Or. es

Motivering

För att uppnå större öppenhet är det viktigt att kommissionen utarbetar riktlinjer och 
definierar nödvändiga bestämmelser för att rättfärdiga ett påstående om en råvara. Att lämna 
utrymmet fritt för medlemsstaternas myndigheters egen tolkning och tillämpning (och i 
praktiken för regionala/lokala myndigheter) är inte lämpligt för en välfungerande inre
marknad.

Ändringsförslag 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den som ansvarar för märkningen kan, 
på begäran av behörig myndighet, 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
påståendet är korrekt, antingen med hjälp 
av allmänt tillgänglig vetenskaplig 
information eller genom dokumenterad 
forskning som gjorts inom företaget. De 
vetenskapliga bevisen ska vara tillgängliga 
vid den tidpunkt fodret släpps ut på 
marknaden. 

b) Den som ansvarar för märkningen kan, 
på begäran av behörig myndighet, 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
påståendet är korrekt, antingen med hjälp 
av allmänt tillgänglig vetenskaplig 
information eller genom dokumenterad 
forskning som gjorts inom företaget och 
som ska vara vetenskapligt prövad. De 
vetenskapliga bevisen ska vara tillgängliga 
vid den tidpunkt fodret släpps ut på 
marknaden. För att garantera en adekvat
vetenskaplig kvalitet och enhetlig 
tillämpning ska kommissionen utarbeta 
riktlinjer om hur sådana bevis kan 
upprättas och dokumenteras. Dessa 
riktlinjer ska också behandla förfarandet 
för behöriga myndigheters kontroller av 
bevisvärderingen och de ska antas 
i enlighet med det förfarande som avses 
i artikel 29.2.

Or. de



AM\735898SV.doc 43/98 PE409.724v01-00

SV

Motivering

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 Behuaptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen 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).

Ändringsförslag 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den som ansvarar för märkningen kan, 
på begäran av behörig myndighet, 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
påståendet är korrekt, antingen med hjälp 
av allmänt tillgänglig vetenskaplig 
information eller genom dokumenterad 
forskning som gjorts inom företaget. De 
vetenskapliga bevisen ska vara tillgängliga 
vid den tidpunkt fodret släpps ut på 
marknaden. 

b) Den som ansvarar för märkningen kan, 
på begäran av behörig myndighet, 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
påståendet är korrekt, antingen med hjälp 
av allmänt tillgänglig vetenskaplig 
information eller genom dokumenterad 
forskning som gjorts inom företaget. De 
vetenskapliga bevisen ska vara tillgängliga 
vid den tidpunkt fodret släpps ut på 
marknaden. Konsumenter ska ha rätt att 
erhålla en bekräftelse från behörig 
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myndighet om att påståendena är 
vetenskapligt belagda.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 95
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den som ansvarar för märkningen kan, 
på begäran av behörig myndighet, 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
påståendet är korrekt, antingen med hjälp 
av allmänt tillgänglig vetenskaplig 
information eller genom dokumenterad 
forskning som gjorts inom företaget. De 
vetenskapliga bevisen ska vara tillgängliga 
vid den tidpunkt fodret släpps ut på 
marknaden.

b) Den som ansvarar för märkningen kan, 
på begäran av behörig myndighet, 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
påståendet är korrekt, antingen med hjälp 
av allmänt tillgänglig vetenskaplig 
information eller genom dokumenterad 
forskning som gjorts inom företaget. De 
vetenskapliga bevisen ska vara tillgängliga 
vid den tidpunkt fodret släpps ut på 
marknaden. Konsumenter ska ha rätt att 
erhålla en bekräftelse från behörig 
myndighet om att påståendena är 
vetenskapligt belagda.

Or. en
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Motivering

Syftet med föredragandens ändringsförslag 18 är att ge konsumenten rätt att från den 
behöriga myndigheten erhålla ett vetenskapligt berättigande till stöd för påståendet.
Detta vetenskapliga berättigande är i de flesta fall, särskilt för husdjursägare, alltför tekniskt. 
Det grundar sig dessutom på dyr forskning och omfattas ofta av konfidentiella immateriella 
rättigheter. Den behöriga myndigheten bör därför, på begäran av konsumenten, bekräfta att 
den fått ett vetenskpligt bekräftande från den som ansvarar för märkningen.

Ändringsförslag 96
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om påståendet är relaterat till eller 
kan relateras till en fodertillsats egen 
funktion (så som det definieras i bilaga 
I till förordning nr 1831/2003), bör en 
faktisk halt av tillsatsen i fodret betraktas 
som tillräckligt bevis för att påståendet är 
sant. Om påståendet i fråga inte är eller 
kan relateras till en funktion hos 
tillsatsen, ska bedömningen av om 
påståendet är berättigat ske enligt 
kommissionens förordning 
(EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008, 
om tillämpningsföreskrifter för 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1831/2003 avseende 
utformning och presentation av 
ansökningar samt bedömning och 
godkännande av fodertillsatser1.
1 EUT L 133, 22.5.2008, s. 1.

Or. es

Motivering

Ett påstående som relaterar till en tillsats kan endast tillåtas för en råvara om det handlar om
information som rör säkerhet och effektivitet på en nivå som motsvarar kraven för 
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fodertillsatser. Om påståendet grundar sig på en tillsats som förekommer i fodret i en lämplig
koncentration krävs ingen ytterligare förklaring.

Ändringsförslag 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om påståendet är relaterat till eller 
kan relateras till en fodertillsats egen 
funktion (så som det definieras i bilaga 
I till förordning nr 1831/2003), bör en 
faktisk halt av tillsatsen i fodret betraktas 
som tillräckligt bevis för att påståendet är 
sant. Om påståendet i fråga inte är eller 
kan relateras till en funktion hos 
tillsatsen, ska bedömningen av om 
påståendet är berättigat ske enligt 
kommissionens förordning (EG) 
nr 429/2008 av den 25 april 2008, om 
tillämpningsföreskrifter för 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1831/2003 avseende 
utformning och presentation av 
ansökningar samt bedömning och 
godkännande av fodertillsatser1.

1 EUT L 133 22.5.2008, s. 1.

Or. de

Motivering

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 
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Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen 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).

Ändringsförslag 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 ska påståenden om näringsvärde 
och hälsofrämjande åtgärder tillåtas om de 
inte grundar sig på en farmakologisk eller 
immunologisk åtgärd.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 ska påståenden om näringsvärde 
och hälsofrämjande åtgärder tillåtas.

Or. de

Motivering

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 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
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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).

Ändringsförslag 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De obligatoriska märkningsuppgifterna 
ska samtliga vara tydligt placerade på 
förpackningen, behållaren eller en etikett 
som fästs på denna, på ett synligt, läsbart 
och outplånligt sätt på det officiella 
språket eller ett av de officiella språken 
i den medlemsstat där fodret släpps ut på 
marknaden.

1. Om fodret avyttras till ett foderföretag 
ska de obligatoriska märkningsuppgifterna 
förmedlas till köparen på det sätt som är 
mest ändamålsenligt. De ska vara läsbara 
och begripliga på det officiella språket 
eller ett av de officiella språken i den 
medlemsstat där fodret släpps ut på 
marknaden.

Or. de

Motivering

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 vemittelten 
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 
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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.

Ändringsförslag 100
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De obligatoriska märkningsuppgifterna 
ska samtliga vara tydligt placerade på 
förpackningen, behållaren eller en etikett 
som fästs på denna, på ett synligt, läsbart 
och outplånligt sätt på det officiella 
språket eller ett av de officiella språken 
i den medlemsstat där fodret släpps ut på 
marknaden.

1. Om ett foder säljs till ett foderföretag 
ska de obligatoriska märkningsuppgifterna 
förmedlas till köparen på det sätt som är 
mest ändamålsenligt. De ska vara läsbara 
och begripliga på det officiella språket 
eller ett av de officiella språken i den 
medlemsstat där fodret släpps ut på 
marknaden.

Or. es

Motivering

Om det gäller ett foder som säljs till någon som inte är foderföretagare (till exempel en 
privatperson), ska märkningsuppgifterna finns på förpackningen. Detta är dock inte 
nödvändigt då det gäller yrkesmässig användning (foderföretag). I det senare fallet ska 
märkningsuppgifterna presenteras på det mest ändamålsenliga sättet.

Ändringsförslag 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De obligatoriska märkningsuppgifterna 
ska samtliga vara tydligt placerade på 
förpackningen, behållaren eller en etikett 
som fästs på denna, på ett synligt, läsbart 
och outplånligt sätt på det officiella språket 

1. De obligatoriska märkningsuppgifterna 
ska samtliga vara tydligt placerade på 
förpackningen, behållaren eller en etikett 
som fästs på denna eller där så är lämpligt 
samlas i ett medföljande dokument och 
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eller ett av de officiella språken i den 
medlemsstat där fodret släpps ut på 
marknaden.

presenteras på ett synligt, läsbart och 
outplånligt sätt på det officiella språket 
eller ett av de officiella språken i den 
medlemsstat där fodret släpps ut på 
marknaden.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa överensstämmelse med artikel 14.2.

Ändringsförslag 102
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De obligatoriska märkningsuppgifterna 
ska samtliga vara tydligt placerade på 
förpackningen, behållaren eller en etikett 
som fästs på denna, på ett synligt, läsbart 
och outplånligt sätt på det officiella språket 
eller ett av de officiella språken i den 
medlemsstat där fodret släpps ut på 
marknaden.

1. De obligatoriska märkningsuppgifterna 
ska samtliga vara tydligt placerade i sin 
helhet på förpackningen, behållaren eller 
en etikett som fästs på denna eller, i 
förekommande fall, på följedokumentet, 
på ett synligt, läsbart och outplånligt sätt 
åtminstone på det officiella språket eller 
ett av de officiella språken i den 
medlemsstat där fodret släpps ut på 
marknaden.

Or. pl

Ändringsförslag 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De obligatoriska märkningsuppgifterna 
ska vara lätt att hitta och får inte skymmas 

2. Om ett foder säljs till en person som 
inte är foderföretagare ska de 
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av annan information. De ska ha en färg, 
ett teckensnitt och en storlek som inte 
skymmer eller framhäver delar av 
informationen, såvida det inte handlar om 
att varna användaren för något.

obligatoriska märkningsuppgifterna vara 
tydligt placerade på förpackningen, 
behållaren eller en etikett som fästs på 
denna på ett synligt, läsbart och 
outplånligt sätt eller i ett följebrev på det 
officiella språket eller ett av de officiella 
språken i den medlemsstat där fodret 
släpps ut på marknaden. De obligatoriska 
märkningsuppgifterna ska vara lätt att hitta 
och får inte skymmas av annan 
information. De ska ha en färg, ett 
teckensnitt och en storlek som inte 
skymmer eller framhäver delar av 
informationen, såvida det inte handlar om 
att varna användaren för något.

Or. de

Motivering

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 vemittelten 
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.

Ändringsförslag 104
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De obligatoriska märkningsuppgifterna 
ska vara lätt att hitta och får inte skymmas 
av annan information. De ska ha en färg, 
ett teckensnitt och en storlek som inte 

2. Om ett foder säljs till en person som 
inte är foderföretagare ska samtliga 
obligatoriska märkningsuppgifter vara 
tydligt placerade på förpackningen, 
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skymmer eller framhäver delar av 
informationen, såvida det inte handlar om 
att varna användaren för något.

behållaren eller en etikett som fästs på 
denna, på ett synligt, läsbart och 
outplånligt sätt, eller på en handling 
tillgänglig på det språk som används i den 
medlemsstat där försäljningen sker. De 
obligatoriska märkningsuppgifterna ska 
vara lätt att hitta och får inte skymmas av 
annan information. De ska ha en färg, ett 
teckensnitt och en storlek som inte 
skymmer eller framhäver delar av 
informationen, såvida det inte handlar om 
att varna användaren för något.

Or. es

Motivering

Se motiveringen av ändringsförslaget till artikel 14.1.

Ändringsförslag 105
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Specifikationer avseende de krav som 
fastställs i punkt 1 och 2 kan ingå i de 
gemenskapsriktlinjer som avses 
i artikel 26.

3. Specifikationer avseende de krav som 
fastställs i punkt 1 och 2 kan ingå i de 
gemenskapsriktlinjer som avses 
i artikel 26. Riktlinjerna måste konkret 
ange hur de obligatoriska 
märkningsuppgifterna ska presenteras.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att riktlinjerna om god märkningspraxis godkänns av kommissionen enligt 
artikel 29.
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Ändringsförslag 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 
märkningen, ska tillverkaren på begäran 
lämna uppgifter om den kvantitativa 
sammansättningen i intervallet +/- 15 % av 
värdet enligt fodersammansättningen, 
såvida sådan information inte anses
kommersiellt känslig och det skulle 
innebära intrång på dennes immateriella 
rättigheter.

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 
märkningen, ska tillverkaren på begäran 
lämna uppgifter till köparen om den 
exakta kvantitativa sammansättningen 
enligt den faktiska
fodersammansättningen. Denna 
bestämmelse gäller inte för foderråvara 
som ingår med en viktandel av 2 % eller 
mindre i en foderblandning, om 
tillverkaren anser att sådan information är
kommersiellt känslig och kan bevisa att 
utlämnande av informationen skulle 
innebära intrång på dennes immateriella 
rättigheter.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 22 ändrades efter diskussion i utskottet.

Enligt tillverkarnas uppgifter är de immateriella rättigheterna i huvudsak relevanta för 
mikrokomponenter, som utgör mindre än två procent av foderblandningen. Intervallet på +/-
15 procent av värdet som föreslås i denna förordning skulle ge tillverkaren en viss flexibilitet 

(på förhand) vid tryckningen av etiketter. Vid en förfrågan (i efterhand) är den exakta 
sammansättningen emellertid känd, vilket gör att denna flexibilitet inte behövs.
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Ändringsförslag 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 
märkningen, ska tillverkaren på begäran 
lämna uppgifter om den kvantitativa 
sammansättningen i intervallet +/- 15 % 
av värdet enligt fodersammansättningen, 
såvida sådan information inte anses 
kommersiellt känslig och det skulle 
innebära intrång på dennes immateriella 
rättigheter.

b) Öppen deklaration gäller för de fem 
viktmässigt största foderkomponenterna. 
Om dessa når mindre än 80 procent av 
vikten gäller den öppna deklarationen för 
så många ytterligare foderkomponenter 
som krävs för att minst 80 procent av 
vikten ska nås. För att tillverkarens rätt till 
skydd för sina immateriella rättigheter inte 
ska kränkas, behöver denne inte lämna 
uppgifter om foderråvaror som utgör 
mindre än tre procent av vikten, om han 
eller hon kan bevisa att detta skulle 
innebära ett intrång på de immateriella 
rättigheterna. De behöriga myndigheterna 
har alltid rätt att ta del av uppgifter om 
den exakta viktandelen för alla 
foderråvaror.

Or. de

Motivering

Genom den föreslagna ändringen kan man skapa en praktiskt användbar och 
konsumentvänlig reglering. Skyddet för immateriella rättigheter gäller för mikrokomponenter 
som utgör mindre än tre procent av vikten.

Ändringsförslag 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 

b) Öppen deklaration gäller för de fyra 
viktmässigt största foderkomponenterna. 
Om dessa når mindre än 70 procent av 
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märkningen, ska tillverkaren på begäran 
lämna uppgifter om den kvantitativa 
sammansättningen i intervallet +/- 15 % 
av värdet enligt fodersammansättningen, 
såvida sådan information inte anses 
kommersiellt känslig och det skulle 
innebära intrång på dennes immateriella 
rättigheter.

vikten gäller den öppna deklarationen för 
så många ytterligare foderkomponenter 
som krävs för att minst 70 procent av 
vikten ska nås. För att tillverkarens rätt 
till skydd för sina immateriella rättigheter 
inte ska kränkas, behöver denne inte 
lämna uppgifter om foderråvaror som 
utgör mindre än tre procent av vikten, om 
han eller hon kan bevisa att detta skulle 
innebära ett intrång på de immateriella 
rättigheterna. De behöriga myndigheterna 
har alltid rätt att ta del av uppgifter om 
den exakta viktandelen för alla 
foderråvaror.

Or. de

Motivering

Genom den föreslagna ändringen kan man skapa en praktiskt användbar och 
konsumentvänlig reglering. Skyddet för immateriella rättigheter gäller för mikrokomponenter 
som utgör mindre än tre procent av vikten.

Ändringsförslag 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 
märkningen, ska tillverkaren på begäran 
lämna uppgifter om den kvantitativa 
sammansättningen i intervallet +/- 15 % 
av värdet enligt fodersammansättningen, 
såvida sådan information inte anses 
kommersiellt känslig och det skulle 
innebära intrång på dennes immateriella 
rättigheter.

b) Öppen deklaration gäller för de fyra 
viktmässigt största foderkomponenterna. 
Om dessa når mindre än 60 procent av 
vikten gäller den öppna deklarationen för 
så många ytterligare foderkomponenter 
som krävs för att minst 60 procent av 
vikten ska nås. För att tillverkarens rätt till 
skydd för sina immateriella rättigheter inte 
ska kränkas, behöver denne inte lämna 
uppgifter om foderråvaror som utgör 
mindre än tre procent av vikten, om han 
eller hon kan bevisa att detta skulle 
innebära ett intrång på de immateriella 
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rättigheterna. De behöriga myndigheterna 
har alltid rätt att ta del av uppgifter om 
den exakta viktandelen för alla 
foderråvaror.

Or. de

Motivering

Genom den föreslagna ändringen kan man skapa en praktiskt användbar och 
konsumentvänlig reglering. Skyddet för immateriella rättigheter gäller för mikrokomponenter 
som utgör mindre än tre procent av vikten.

Ändringsförslag 110
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 
märkningen, ska tillverkaren på begäran 
lämna uppgifter om den kvantitativa 
sammansättningen i intervallet +/- 15 % av 
värdet enligt fodersammansättningen, 
såvida sådan information inte anses
kommersiellt känslig och det skulle 
innebära intrång på dennes immateriella 
rättigheter.

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 
märkningen, ska tillverkaren på begäran 
lämna uppgifter om den kvantitativa 
sammansättningen i intervallet +/- 15 % av 
värdet enligt fodersammansättningen, 
såvida sådan information inte är
kommersiellt känslig och skulle innebära 
intrång på de immateriella rättigheterna 
enligt direktiv 2004/48/EG.

Or. en

Motivering

För att bemöta konsumentens önskan att få mer information om ett foders sammansättning, 
måste undantaget från tillverkarens skyldighet att lämna uppgifter om sammansättningen 
tolkas med hänsyn till bestämmelserna i direktiv 2004/48/EG, särskilt artikel 8 i detta 
direktiv. På så vis stämmer det med kommissions önskan att uppnå jämvikt mellan 
användarens behov av meningsfull information och branschens krav att kunna skydda sitt 
know-how så som det beskrivs i skäl 19.



AM\735898SV.doc 57/98 PE409.724v01-00

SV

Ändringsförslag 111
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För tillämpningen av punkt 2 b 
ska kommissionen fastställa 
genomförandebestämmelser enligt 
vilka
– foderanvändaren kan få tillgång till 
fler uppgifter om sammansättningen 
och
– tillverkaren kan bli undantagen från 
skyldigheten att lämna ut sådana 
uppgifter.
Dessa åtgärder, avsedda att ändra 
icke-väsentliga delar av denna 
förordning genom att tillföra nya 
element, ska antas genom det 
föreskrivande förfarandet med 
kontroll enligt artikel 29.4.

Or. en

Motivering

För att bemöta uppfödarnas behov av fler uppgifter om fodersammansättningen samtidigt 
som en tillräcklig nivå av skydd av fodertillverkarens know-how bibehålls, måste den 
praktiska tillämpningen av kraven i denna artikel underordnas uppfyllandet av vissa villkor 
som ska antas genom kommittéförfarande under Europaparlamentets kontroll. Detta 
ändringsförslag följer helt och hållet skäl 19. 
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Ändringsförslag 112
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I slutet av punkt 2 b bör villkoren för 
producentens eventuella dispens från 
kravet att lämna ytterligare upplysningar 
om djurfodrets sammansättning till 
köparen anpassas till det 
granskningsförfarande som avses 
i artikel 29.4.

Or. it

Motivering

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).

Ändringsförslag 113
Agnes Schierhuber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 
märkningen, ska tillverkaren på begäran 
lämna uppgifter om den kvantitativa 
sammansättningen i intervallet +/- 15 % av 
värdet enligt fodersammansättningen, 
såvida sådan information inte anses 

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 
märkningen, ska tillverkaren på begäran till 
köparen lämna uppgifter om den 
kvantitativa sammansättningen i intervallet 
+/- 15 % av värdet enligt 
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kommersiellt känslig och det skulle 
innebära intrång på dennes immateriella 
rättigheter.

fodersammansättningen.

Or. de

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen ger köparen rätt till information och säljaren får – tack vare 
bestämmelsen om intervallet på +/- 15 procent – tillräckligt skydd för sina affärshemligheter 
inom ramen för produktsammansättning och -märkning. Köparens rättigheter bör dock inte 
begränsas ytterligare. Det ska inte bero på säljarens godtycke om information ska lämnas ut. 
Sista delen av kommissionens förslag bör därför strykas.

Ändringsförslag 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 
märkningen, ska tillverkaren på begäran 
lämna uppgifter om den kvantitativa 
sammansättningen i intervallet +/- 15 % av 
värdet enligt fodersammansättningen, 
såvida sådan information inte anses 
kommersiellt känslig och det skulle 
innebära intrång på dennes immateriella 
rättigheter.

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 
märkningen, ska tillverkaren på begäran 
lämna uppgifter om den kvantitativa 
sammansättningen i intervallet +/- 15 % av 
värdet enligt fodersammansättningen.

Or. de

Motivering

EG-domstolen har med sin dom av den 6 december 2006 förklarat en kvantitativ uppgift med 
ett toleransintervall på 15 procent som rättmätigt. 15-procentsregeln ger tillverkaren spelrum 
för sin produktion och gör det möjligt för honom eller henne att vägra att avslöja 
sammansättningen helt och hållet. Ett medgivande av en tolerans på 15 procent i kombination 
med rätten att vägra information är förvisso inte i konsumentens intresse. Denna passus bör 
därför strykas.
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Ändringsförslag 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De behöriga myndigheterna kan vid 
en välgrundad begäran lämna ut 
uppgifter om den kvantitativa 
sammansättningen till kunderna i 
enlighet med punkt 2 b, om de efter att ha 
gjort en bedömning av tillverkarnas 
respektive kundernas legitima intressen 
anser att ett utlämnande av uppgifterna är 
berättigat. I förekommande fall ska 
myndigheten se till att en förbindelse om 
att behandla informationen konfidentiellt 
undertecknas innan uppgifterna lämnas 
ut.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till ett förtydligande och är resultatet av debatter i utskottet och 
med kommissionen.

Den öppna deklarationen av foderråvaror måste garanteras genom att tillgången till denna 
information säkerställs om en välgrundad misstanke finns.

Ändringsförslag 116
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 19 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 Artikel 19

På etiketten till husdjursfoder ska ett På etiketten till husdjursfoder ska det 
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gratistelefonnummer anges som kunden 
kan använda för att, utöver de obligatoriska 
uppgifterna, få information om

finnas uppgifter om var man kan få gratis 
information (t.ex. telefonnummer, 
e-postadress, webbplatsadress) från 
personer som ansvarar för enskilda 
märkningsuppgifter, som kunden kan 
använda för att, utöver de obligatoriska 
uppgifterna, få information om enskilda 
fakta som berör

Or. pl

Motivering

Ett gratistelefonnummer bör anges som ett av de olika sätten att göra det möjligt för 
konsumenten att skaffa sig ytterligare information om produktinnehållet. Små och medelstora 
företag har ofta ingen möjlighet att erbjuda en sådan tjänst på de 23 officiella språken, för att 
telefonledes ”omedelbart” lämna upplysningar om ofta mycket specifika ämnen. Därför bör 
den märkningsansvariga personen ges möjlighet att välja p åvilket sätt informationen ska 
lämnas, t.ex. telefon, post, Internet osv.

Ändringsförslag 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 19 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På etiketten till husdjursfoder ska ett
gratistelefonnummer anges som kunden
kan använda för att, utöver de 
obligatoriska uppgifterna, få information 
om

På etiketten till husdjursfoder ska anges 
hur kunden utan kostnad kan komma i 
kontakt med den som ansvarar för 
märkningsuppgifterna (t.ex. via telefon, 
e-post eller Internet) för att, utöver de 
obligatoriska uppgifterna, få information 
om

Or. de

Motivering

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.
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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 weitgefächerte 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.

Ändringsförslag 118
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 19 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På etiketten till husdjursfoder ska ett 
gratistelefonnummer anges som kunden 
kan använda för att, utöver de obligatoriska
uppgifterna, få information om

På etiketten till husdjursfoder ska det 
anges ett kostnadsfritt sätt att kontakta 
den som ansvarar för märkningen (till 
exempel telefon, e-post eller Internet)
anges som kunden kan använda för att, 
utöver de obligatoriska uppgifterna, få 
information om

Or. en

Motivering

This adapts the rapporteur’s Ändringsförslag 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. 
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Additionally, and as in Artikel 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen.

Ändringsförslag 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som avses i led a och b 
ska lämnas med förbehåll för rätten att 
undanhålla uppgifter som är kommersiellt 
känsliga eller vars offentliggörande kan 
innebära ett intrång på de materiella 
rättigheterna.

Or. de

Motivering

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 weitgefächerte 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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Ändringsförslag 120
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som avses i led a och b 
ska lämnas med förbehåll för rätten att 
undanhålla uppgifter som är kommersiellt 
känsliga eller vars offentliggörande kan 
innebära ett intrång på de materiella 
rättigheterna.

Or. en

Motivering

This adapts the rapporteur’s Ändringsförslag 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 Artikel 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen.

Ändringsförslag 121
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de krav som fastställs i 
artiklarna 15, 16, 17 och 18 ska foder som
innehåller högre nivåer främmande 
ämnen än vad som är tillåtet enligt 
direktiv 2002/32/EG märkas med ”foder 

1. Utöver de krav som fastställs i 
artiklarna 15, 16, 17 och 18 ska foder, för 
vilket det inte finns några rättsliga 
gemensamma specifikationer förtecknade 
i bilaga VIa, märkas enligt de krav som 
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med alltför höga nivåer av … (beteckning 
av det främmande ämnet i enlighet med 
bilaga I till direktiv 2002/32/EG), endast 
avsett för godkända 
avgiftningsanläggningar”. Godkännande 
av sådana anläggningar ska grundas på 
artikel 10.2 eller 10.3 i förordning 
(EG) nr 183/2005.

fastställs i denna bilaga.

Or. es

Motivering

För att bestämmelserna om livsmedelssäkerhet ska kunna uppfyllas är det viktigt att försäkra 
sig om att alla produkter som betraktas som foder följer livsmedelslagstiftningen. Den 
begränsning som artikel 20 innebär för produkter som innehåller högre nivåer främmande 
ämnen än vad som är tillåtet enligt direktiv 2002/32/EG, kan medföra att minimikraven för 
livsmedelssäkerhet inte följs, varför dessa produkter kan bli föremål för lagstiftning med stöd 
av en annan rättslig grund än direktiv 2002/32/EG.

Ändringsförslag 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de krav som fastställs i 
artiklarna 15, 16, 17 och 18 ska foder som 
innehåller högre nivåer främmande 
ämnen än vad som är tillåtet enligt 
direktiv 2002/32/EG märkas med ”foder 
med alltför höga nivåer av … (beteckning 
av det främmande ämnet i enlighet med 
bilaga I till direktiv 2002/32/EG), endast 
avsett för godkända 
avgiftningsanläggningar”. Godkännande 
av sådana anläggningar ska grundas på 
artikel 10.2 eller 10.3 i förordning 
(EG) nr 183/2005.

1. Utöver de krav som fastställs i 
artiklarna 15, 16, 17 och 18 ska foder som 
inte motsvarar de bestämmelser som 
anges i bilaga VIa förses med uppgifter 
om de märkningskomponenter som avses i 
bilaga VIa.

Or. de
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Motivering

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.

Ändringsförslag 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om avsikten är att minska eller 
undanröja föroreningen genom rening 
ska fodret märkas med texten ”foder med 
alltför höga nivåer av … (beteckning av 
det främmande ämnet i enlighet med 
bilaga I till direktiv 2002/32/EG), får 
endast användas som foder efter lämplig 
rening”.

2. Kommissionen kan göra ändringar av 
bilaga VIa för att anpassa den till de 
rättsliga kraven i händelse av nya 
standardbestämmelser.

Or. de

Motivering

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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Ändringsförslag 124
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om avsikten är att minska eller 
undanröja föroreningen genom rening 
ska fodret märkas med texten ”foder med 
alltför höga nivåer av … (beteckning av 
det främmande ämnet i enlighet med 
bilaga I till direktiv 2002/32/EG), får 
endast användas som foder efter lämplig 
rening”.

2. Kommissionen kan göra ändringar av 
bilaga VIa för att anpassa den till de 
rättsliga kraven i händelse av nya 
standardbestämmelser.

Or. es

Motivering

För att bestämmelserna om livsmedelssäkerhet ska kunna uppfyllas är det viktigt att försäkra 
sig om att alla produkter som betraktas som foder följer livsmedelslagstiftningen. Den 
begränsning som artikel 20 innebär för produkter som innehåller högre nivåer främmande 
ämnen än vad som är tillåtet enligt direktiv 2002/32/EG, kan medföra att minimikraven för 
livsmedelssäkerhet inte följs, varför dessa produkter i framtiden kan bli bli föremål för 
lagstiftning med stöd av en annan rättslig grund än direktiv 2002/32/EG.

Ändringsförslag 125
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De uppgifter som avses i artikel 15 c, d 
och e samt artikel 16.2 behövs inte i de fall 
köparen före en transaktion skriftligen har 
angett att han/hon inte behöver 
uppgifterna. En transaktion kan bestå av 
flera leveranser.

1. De uppgifter som avses i artikel 15 c 
och d samt artikel 16.2 behövs inte i de fall 
köparen före en transaktion skriftligen har 
angett att han/hon inte behöver 
uppgifterna. En transaktion kan bestå av 
flera leveranser.

Or. en
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Motivering

Undantag bör inte göras för artikel 15 e, foderanvändare behöver information om 
nettomängd uttryckt i massenhet för fasta produkter, och mass- eller volymenheter för 
flytande produkter.

Ändringsförslag 126
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av
bilaga I till förordning (EG) nr 183/2005 
ska de uppgifter som avses i artikel 15 c, d 
och e samt artikel 16.2 i denna förordning 
inte vara obligatoriska för foderråvaror 
som inte innehåller fodertillsatser, med 
undantag av konserveringsmedel och 
ensileringstillsatser, och som framställs och 
levereras av ett foderföretag i enlighet med 
artikel 5.1 i förordning (EG) nr 183/2005 
till en foderanvändare i råvaruproduktion 
för användning i den egna verksamheten.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaga I till förordning (EG) nr 183/2005 
ska de uppgifter som avses i artikel 15 c 
och d samt artikel 16.2 i denna förordning 
inte vara obligatoriska för foderråvaror 
som inte innehåller fodertillsatser, med 
undantag av konserveringsmedel och 
ensileringstillsatser, och som framställs och 
levereras av ett foderföretag i enlighet med 
artikel 5.1 i förordning (EG) nr 183/2005 
till en foderanvändare i råvaruproduktion 
för användning i den egna verksamheten.

Or. en

Motivering

Undantag bör inte göras för artikel 15 e, foderanvändare behöver information om 
nettomängd uttryckt i massenhet för fasta produkter, och mass- eller volymenheter för 
flytande produkter.

Ändringsförslag 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För kvantiteter husdjursfoder som inte 7. För kvantiteter husdjursfoder som säljs i 
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överstiger dagsbehovet för respektive 
djurras och som säljs i förpackningar 
med flera behållare kan de uppgifter som 
avses i artikel 15 b, c och f samt 
artikel 17.1 c, e och f ges enbart på 
förpackningen och inte på varje enskild 
behållare.

förpackningar med flera behållare kan de 
uppgifter som avses i artikel 15 b, c och f 
samt artikel 17.1 b, c, e och f ges enbart 
på den yttre förpackningenoch inte på 
varje enskild behållare.

Or. de

Motivering

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 einfügen. 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.
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Ändringsförslag 128
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För kvantiteter husdjursfoder som inte 
överstiger dagsbehovet för respektive 
djurras och som säljs i förpackningar med 
flera behållare kan de uppgifter som avses i 
artikel 15 b, c och f samt artikel 17.1 c, e 
och f ges enbart på förpackningen och inte 
på varje enskild behållare.

7. För kvantiteter husdjursfoder som säljs i 
förpackningar med flera behållare kan de 
uppgifter som avses i artikel 15 b, c och f 
samt artikel 17.1 b, c, e och f ges enbart på 
den yttre förpackningen och inte på varje 
enskild behållare.

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Bestämmelserna i artikel 15 e, f och g 
och i artikel 16.1 och 16.2 behövs inte om 
biprodukter används som har 
vegetabiliskt eller animaliskt ursprung 
och som har behandlats agroindustriellt,
och om fuktighetsgraden överstiger 
50 procent.

Or. de

Motivering

Direktiv 96/25/EG undantar foder med höga vattenhalter från märkning (artikel 6.3 (B)) (t.ex. 
biprodukter av betor, våt drav och jäst, biprodukter av potatis etc.). 

Foder med hög andel vatten skulle påbörja och förstöra nedbrytningsprocessen innan 
analysresultaten föreligger. Sådant foder har god efterfrågan bland konsumenterna. 
Ytterligare detaljer, såsom typ av foder och märkesnamn, är därför inte viktiga.

Ändringsförslag 130
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de obligatoriska 
märkningskraven kan märkning av 
foderblandningar också innehålla frivilliga 
uppgifter, förutsatt att de allmänna 
principer som fastställs i artikel 11 
respekteras.

1. Utöver de obligatoriska 
märkningskraven kan märkning av 
foderblandningar också innehålla frivilliga 
uppgifter, förutsatt att de allmänna 
principer som fastställs i artikel 11 
respekteras och att ifrågavarande 
uppgifter underkastas 
certifieringsförfaranden genom ett 
kontrollorgans försorg.
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Or. it

Ändringsförslag 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de obligatoriska 
märkningskraven kan märkning av 
foderblandningar också innehålla frivilliga 
uppgifter, förutsatt att de allmänna 
principer som fastställs i artikel 11 
respekteras.

1. Utöver de obligatoriska 
märkningskraven kan märkning av 
foderblandningar inom ramen för de enligt 
artikel 14 obligatoriska uppgifterna också 
innehålla frivilliga uppgifter, förutsatt att 
de allmänna principer som fastställs i 
artikel 11 respekteras.

Or. de

Motivering

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 les-barer und unauslöschlicher Weise“ angebracht sind, 
und dem Sinn nach Artikel 14 Absatz 1 der KOM (2008) 124 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.
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Ändringsförslag 132
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de obligatoriska 
märkningskraven kan märkning av 
foderblandningar också innehålla frivilliga 
uppgifter, förutsatt att de allmänna 
principer som fastställs i artikel 11 
respekteras.

1. Utöver de obligatoriska 
märkningskraven kan märkning av 
foderblandningar också innehålla frivilliga 
uppgifter inom ramen för de enligt artikel 
14 obligatoriska uppgifterna, förutsatt att 
de allmänna principer som fastställs i 
artikel 11 respekteras.

Or. en

Motivering

It is understood that the mandatory labelling requirements may only be accompanied by those 
voluntary labelling particulars listed in Artikel 22 on the “prominent place on the packaging, 
container or ... label” in the meaning of Artikel 14 (1) of COM (2008) 124). This 
Ändringsförslag clarifies that this will not prevent manufacturers from providing additional 
product information separately outside this prominent place, such as promotions, ny recipe 
information, ny different pack size or product score in consumer tests. Without this 
Ändringsförslag, Artikel 22 could unwittingly restrict the scope of voluntary product 
information.

Ändringsförslag 133
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de obligatoriska 
märkningskraven kan märkning av 
foderblandningar också innehålla frivilliga 
uppgifter, förutsatt att de allmänna 
principer som fastställs i artikel 11 
respekteras.

1. Utöver de obligatoriska 
märkningskraven kan märkning av 
foderråvaror eller foderblandningar också 
innehålla frivilliga uppgifter, förutsatt att 
de allmänna principer som fastställs i 
artikel 11 respekteras.

Or. en
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Motivering

Frivillig information måste utökas till att omfatta råvaror och får inte begränsas till 
foderblandningar. Förteckningen med information får dessutom inte inskränkas, den bör vara 
illustrativ och inte begränsande.

Ändringsförslag 134
Agnes Schierhuber

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den frivilliga märkningen får enbart
omfatta följande uppgifter:

2. Den frivilliga märkningen kan särskilt
omfatta följande uppgifter:

Or. de

Motivering

Förteckningen över frivilliga uppgifter ska inte vara slutgiltig. Uppgifter som inte finns med i 
förteckningen, men som inte strider mot förbudet mot vilseledande reklam (artikel 22.1 
jämförd med artikel 11), ska vara tillåtna.

Ändringsförslag 135
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den frivilliga märkningen får enbart
omfatta följande uppgifter:

2. Den frivilliga märkningen får omfatta 
följande uppgifter:

Or. en

Motivering

Frivillig information måste utökas till att omfatta råvaror och får inte begränsas till 
foderblandningar. Förteckningen med information får dessutom inte inskränkas, den bör vara 
illustrativ och inte begränsande.
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Ändringsförslag 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppgifter om smältbar styrka och 
råprotein.

Or. de

Motivering

Tillverkaren kan ta med dessa uppgifter som är viktiga för konsumenten.

Ändringsförslag 137
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Förekomst/avsaknad av ett givet
ämne.

Or. it

Ändringsförslag 138
Giuseppe Castiglione

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Viktprocentsats för de enskilda 
råvarorna.
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Or. it

Ändringsförslag 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) En tillverkare som använder en 
foderråvara som ännu inte finns med i 
förteckningen måste ansöka om att den 
ska upptas i förteckningen i enlighet med 
artikel 27.1.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 25 ändrades efter diskussion med kommissionen. 
Förteckningen innehåller ingen officiellt godkänd positivlista utan sammanställs av företagen 
under eget ansvar. En ny foderråvara som tas i bruk av en tillverkare ska dock tas upp i 
förteckningen i samförstånd med aktörerna på marknaden och behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska godkänna 
förteckningen, utkasten till riktlinjer och 
utkast till ändringar av dessa i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 
29.2, förutsatt att följande villkor är 
uppfyllda:

De som utarbetar förteckningar och 
riktlinjer enligt punkt 1 ska överlämna
förteckningen, riktlinjerna och 
ändringarna av dessa till kommissionen 
och den kommitté som avses i artikel 29.1.
Kommissionen kan i enlighet med det 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 29.4 förkasta förteckningen, 
riktlinjerna och ändringarna av dessa om 
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bl.a. följande villkor inte är uppfyllda:

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 28 ändrades efter diskussion i utskottet och med kommissionen. 
Förteckningen och riktlinjerna utarbetas av företagen under eget ansvar. Det föreslagna 
godkännandet skulle ersättas med en enkel underrättelse med rätt för kommissionen att göra 
invändningar för att underlätta förfarandet. Den parlamentariska kontrollen säkerställs med 
hjälp av förfarande med kontroll.

Ändringsförslag 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 30 – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EG) nr 1831/2003 ändras på 
följande sätt:

Or. de

Ändringsförslag 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 1831/2003
Artikel 2 – Punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 2.2. ska följande led läggas till:
o) Märkning: text, varumärke, 
märkesnamn, bild eller symbol som 
beskriver ett foder och som placerats på 
förpackning, behållare, anslag, etikett, 
dokument, förslutningsdon eller på



PE409.724v01-00 78/98 AM\735898SV.doc

SV

Internet och som avser eller åtföljer fodret 
i fråga.
p) Etikett: varje etikett, märke, bild eller 
annan beskrivning som återges i skrift, 
tryck, stencil, prägling, relief eller stämpel 
på en behållare som innehåller foder eller 
som fästs på denna, eller varje annat 
informationsmedium som avser eller 
åtföljer fodret i fråga.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1831/2003
Artikel 16 – Punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 i förordning (EG) nr 1831/2003
ska ändras på följande sätt:

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

1) Punkt 1 ska ändras på följande sätt: 1) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

(–a) Inledningen ska formuleras på 
följande sätt:
1. ”Ingen får släppa ut en fodertillsats 
eller en förblandning av fodertillsatser på 
marknaden utan att den i gemenskapen 
bosatta tillverkaren, förpackaren, 
importören, försäljaren eller distributören 
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ställer följande märkningsuppgifter till 
foderföretagets förfogande:”

a) Led d ska ersättas med följande a) Led d ska ersättas med följande
d) I förekommande fall, 
godkännandenumret enligt artikel 10 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 183/2005 för den anläggning som 
tillverkar fodertillsatsen eller 
förblandningen eller släpper ut den på 
marknaden.

d) I förekommande fall, 
godkännandenumret enligt artikel 10 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 183/2005 för den anläggning som 
tillverkar fodertillsatsen eller 
förblandningen eller släpper ut den på 
marknaden och som ansvarar för 
märkningsuppgifterna.

(b) Följande stycke ska läggas till: (b) Följande stycke ska läggas till:

”För förblandningar ska leden b, d, e och g 
inte gälla de fodertillsatser som ingår.”

”För förblandningar ska leden b, d, e och g 
bara gälla förblandningar och inte varje 
fodertillsats som ingår.”

Or. de

Motivering

Det är ändamålsenligt att göra märkningsföreskrifterna i förordning 1831/2003 förenliga 
med det koncept för information genom märkning som införs genom denna förordning, 
eftersom de har samband med varandra.

Ändringsförslag 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1831/2003
Artikel 16 – Punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Punkt 3 ska ersättas med följande: 2) Punkt 3 ska ersättas med följande:

3. Förutom den information som anges i 
punkt 1 ska förpackningar eller behållare
till fodertillsatser som hör till en 
funktionell grupp som anges i bilaga III 
eller en förblandning som innehåller en 
fodertilllsats som tillhör en funktionell 
grupp som anges i bilaga III vara försedda 
med den information som anges i den 

3. Förutom den information som anges i 
punkt 1 ska märkningsuppgifter till 
fodertillsatser som hör till en funktionell 
grupp som anges i bilaga III eller en 
förblandning som innehåller en 
fodertilllsats som tillhör en funktionell 
grupp som anges i bilaga III förmedlas till
det foderföretag som köper produkten på 
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bilagan på ett synligt, läsbart och 
outplånligt sätt.”

det sätt som anges i den bilagan.”

Förutom de obligatoriska 
märkningsuppgifterna kan även frivilliga 
uppgifter lämnas om tillsatser och 
förblandningar, om de allmänna 
principerna enligt artiklarna 11 och 13 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/… [om 
utsläppande på marknaden och 
användning av foder] iakttas.
I stället för namnet på en funktionell 
grupp kan en förkortning användas.

Or. de

Motivering

Det är ändamålsenligt att göra märkningsföreskrifterna i förordning 1831/2003 förenliga 
med det koncept för information genom märkning som införs genom denna förordning, 
eftersom de har samband med varandra.

Ändringsförslag 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 30 – led 3
Förordning (EG) nr 1831/2003
Artikel 16 – Punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) Punkt 4 skall ersättas med följande: 3) Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4. För förblandningar ska ordet 
”Förblandning” (med versaler) finnas i 
märkningen och för foderråvaror ska 
bärarsubstansen anges i enlighet med 
artikel 17.1 e i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr …/…. [om 
utsläppande på marknaden och användning 
av foder].

”4 För förblandningar ska ordet 
”Förblandning” (med versaler) finnas i 
märkningen och bärarsubstansen ska 
anges i enlighet med artikel 17.1 e i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr …/…. [om utsläppande på 
marknaden och användning av foder].

Or. de
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Motivering

Det är ändamålsenligt att göra märkningsföreskrifterna i förordning 1831/2003 förenliga 
med det koncept för information genom märkning som införs genom denna förordning, 
eftersom de har samband med varandra.

Ändringsförslag 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 30 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1831/2003
Artikel 16 – Punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande punkt 4a ska infogas:
”4a. Kommissionen stöder utarbetandet av
riktlinjer för god märkningspraxis inom 
gemenskapen. Riktlinjerna ska tillämpas 
inom hela märkningsområdet. 
Kommissionen stöder en förbättring av 
relevant märkning i alla situationer i 
samband med utsläppande på marknaden.
För utarbetandet och eventuella ändringar
av riktlinjerna gäller det förfarande som 
avses i artikel 16a.”

Or. de

Motivering

Det är ändamålsenligt att göra märkningsföreskrifterna i förordning 1831/2003 förenliga 
med det koncept för information genom märkning som införs genom denna förordning, 
eftersom de har samband med varandra.
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Ändringsförslag 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 30 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1831/2003
Artikel 16a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande artikel 16a ska infogas:
”Artikel 16a

Utarbetande av förteckning och riktlinjer
1. Kommissionen ska säkerställa att 
riktlinjerna utarbetas och ändras
a) i samråd med lämpliga företrädare för 
den europeiska foderbranschen och andra 
berörda parter, t.ex. konsumentgrupper,
b) i samarbete med behöriga myndigheter 
i medlemsstaterna och, där så är lämpligt, 
med myndigheten, 
c) med beaktande av relevanta 
erfarenheter av yttranden från 
myndigheten samt utvecklingen på det 
vetenskapliga och tekniska området. 
2. Kommissionen ska godkänna 
förteckningen, utkasten till riktlinjer och 
utkast till ändringar av dessa i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 
22.2, förutsatt att följande villkor är 
uppfyllda: 
a) Förteckningen och riktlinjerna har 
utarbetats i enlighet med punkt 1. 
b) innehållet är praktiskt genomförbart 
för de relevanta sektorerna i hela 
gemenskapen, och
c) De är lämpliga med tanke på de mål 
som ska uppnås.
3. Kommissionen ska offentliggöra titlar 
på och referenser till förteckningen och 
riktlinjerna i C-serien av Europeiska 
unionens officiella tidning.”
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Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft [den 
tjugonde dagen] efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas 
tolv månader efter dess ikraftträdande. 
För foder för icke 
livsmedelsproducerande djur, som berörs 
först 36 månader efter offentliggörandet, 
gäller emellertid de åtgärder som avses 
i artikel 17.3.

Or. de

Motivering

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 
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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) 40 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 
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) 40 endgültig, welche für 
wichtige Änderungen der Eti-ketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren 
für kleine und mittelgroße Unternehmen vorsieht.

Ändringsförslag 149
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För icke livsmedelproducerande djur som 
släppts ut på marknaden för första 
gången ska förordningen träda i kraft 
36 månader efter publiceringen av de 
åtgärder som avses i artikel 17.3.

Or. en

Motivering

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 
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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 
changes a transition period of three years and, for small and medium-sized enterprises, of five 
years.

Ändringsförslag 150
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Artikel 34 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft [den 
tjugonde dagen] efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft [den 
tjugonde dagen] efter det att den har 
offentliggjorts i 
Europeiska gemenskapernas officiella 
tidning. För djur som inte används för 
livsmedelsproduktion uppgår dock 
övergångstiden till 36 månader räknat 
från publiceringsdagen, tillsammans med
de i artikel 17.3 fastställda villkoren.

Or. pl

Motivering

Med tanke på husdjursfodrets långa användningstid (så har t.ex. foder i konservburk en 
användningstid av 24 månader, fiskfoder till och med fem år) blir den av kommissionen 
föreslagna tolv månader långa övergångstiden omöjlig att respektera.
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Ändringsförslag 151
Czesław Adam Siekierski

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Foderråvaror måste, enligt den praxis 
för god tillverkning som fastställs i 
förordning (EG) nr 183/2005, vara fria 
från kemiska orenheter från 
tillverkningsprocessen och från 
processhjälpmedel, såvida inte ett 
maxinnehåll fastställts i den förteckning 
som avses i artikel 25.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Foderråvaror måste, enligt den praxis för 
god tillverkning som fastställs i förordning 
(EG) nr 183/2005, vara fria från kemiska 
orenheter från tillverkningsprocessen och
från processhjälpmedel, såvida inte ett 
maxinnehåll fastställts i den förteckning 
som avses i artikel 25.

1. Foderråvaror måste, enligt den praxis för 
god tillverkning som fastställs i förordning 
(EG) nr 183/2005, vara fria från 
processhjälpmedel, såvida inte ett 
maxinnehåll fastställts i den förteckning 
som avses i artikel 25.

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 31 ändrades efter diskussion i utskottet och med kommissionen. 
Fastställande av tekniskt ofrånkomliga maxvärden för processhjälpmedel bör kunna anges i 
förteckningen. Kemiska orenheter kan emellertid ha stor inverkan på livsmedelssäkerheten 
och bör behandlas i en juridisk text eller i enlighet med direktiv 2002/32/EG.
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Ändringsförslag 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Foderråvaror måste, enligt den praxis för 
god tillverkning som fastställs i förordning 
(EG) nr 183/2005, vara fria från kemiska 
orenheter från tillverkningsprocessen och 
från processhjälpmedel, såvida inte ett 
maxinnehåll fastställts i den förteckning 
som avses i artikel 25.

1. Foderråvaror måste, så långt det är 
möjligt enligt den praxis för god 
tillverkning som fastställs i förordning 
(EG) nr 183/2005, vara fria från kemiska 
orenheter från tillverkningsprocessen och 
från processhjälpmedel, såvida inte ett 
maxinnehåll fastställts i den förteckning 
som avses i artikel 25.

Or. de

Motivering

Tekniska bestämmelser för orenheter bör vara förenliga med definitionen av
processhjälpmedel i enlighet med förordning 1831/2003. Det är omöjligt att i praktiken 
garantera att formuleringen ”fria från” i kommissionens förslag stämmer med verkligheten. 
Detta överträffar alltså kraven i det nu gällande direktiv 96/25/EG.

Ändringsförslag 154
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 6 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 14 % för andra foder. – 14 % för andra foderblandningar.

Or. en

Motivering

Där är vattenhalt relevant för foderblandning och inte för foder. Om kravet på märkning av 
vattenhalt överstigande 14 procent tillämpas på foder, skulle det innebära merarbete för 
jordbrukare att informera om skördade jordbruksprodukter (spannmål som säd, baljväxter 
eller raps). Det är inte tekniskt genomförbart. Det föreslagna ändringsförslaget har samma 
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ordalydelse som i del A.2 sista punktsatsen i bilagan till direktiv 79/373 av den 2 april 1979 
om saluföring av foderblandningar.

Ändringsförslag 155
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa

Förteckning över foderråvaror som enligt 
artikel 6.2. inte får avyttras eller användas 
som foder
Följande foderråvaror får inte släppas ut 
på marknaden eller användas som foder:
1) Träck, urin samt separerat mag- och 
tarminnehåll efter tömning eller 
avlägsnande av matsmältningskanalen, 
oavsett eventuell behandling eller 
inblandning. 
2) Hudar som behandlats med kemiska 
beredningsämnen, inklusive avfall därav.
3) Frön och annat uppförökningsmaterial 
som, efter skörd, genomgått särskild 
behandling med växtskyddsmedel för den 
användning de är avsedda för 
(uppförökning), samt alla biprodukter 
därav. 
4) Trä, inklusive sågspån och annat
material som härrör från trä som har 
behandlats med träskyddsmedel enligt 
definitionen i bilaga V i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 
om utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden1.
5) Alla typer av avfall som härrör från 
något av de olika stegen i en 
reningsprocess för avloppsvatten från 
tätbebyggelse, för hushållsspillvatten eller 
för industrispillvatten enligt definitionen i 
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artikel 2 i rådets direktiv 91/271/EEG(2), 
oberoende av om avfallet 
vidarebehandlats och oberoende av 
varifrån avloppsvattnet kommit3.
6) Fasta hushållssopor.
7) Förpackningar och delar av 
förpackningar, vid användning av 
produkter från livsmedelsindustrin.
1 EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.
2 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 6.2. Denna förteckning motsvarar den aktuella förteckningen 
över förbjudet material enligt beslut 2004/217.

Ändringsförslag 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIa

Förteckning över foderråvaror som inte 
får avyttras eller användas som foder
Följande foderråvaror får inte släppas ut 
på marknaden eller användas som foder:
1) Träck, urin samt separerat mag- och 
tarminnehåll oavsett eventuell behandling 
eller inblandning. 
2) Hudar som behandlats med 
beredningsämnen, inklusive avfall därav.
3) trä, inklusive sågspån och annat 
material som härrör från trä som har 
behandlats med träskyddsmedel enligt 
definitionen i bilaga V i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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98/8/EG av den 16 februari 1998.
4) Alla typer av avfall som härrör från 
avloppsvatten från tätbebyggelse, 
hushållsspillvatten eller 
industrispillvatten enligt definitionen i 
artikel 2 i rådets direktiv 91/271/EEG.
5) Fasta hushållssopor.
6) Förpackningar och delar av 
förpackningar från livsmedelsindustrin.

Or. de

Motivering

Jämför ändringsförslaget till artikel 6.2. Denna förteckning stämmer överens med den 
aktuella förteckningen över förbjudna material enligt beslut 2004/217.

Ändringsförslag 157
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande fodertillsatser ska förtecknas 
med namn, tillsatt mängd,
identifieringsnummer och namn på 
funktionsgrupp i enlighet med bilaga I till 
förordning (EG) nr 1831/2003 alternativt 
kategori för koccidiostatika eller 
histomonostatika:

1. Följande fodertillsatser ska förtecknas 
med namn eller identifieringsnummer, 
tillsatt mängd och namn på funktionsgrupp 
i enlighet med bilaga I till förordning (EG) 
nr 1831/2003 alternativt kategori för 
koccidiostatika eller histomonostatika:

Or. es

Motivering

Det är lätt att identifiera en fodertillsats genom att lägga till tillsatsens namn eller 
identifieringsnummer. Förutom att den belastas i onödan, är det onödigt att märka den med 
båda.
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Ändringsförslag 158
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande fodertillsatser ska förtecknas 
med namn, tillsatt mängd, 
identifieringsnummer och namn på 
funktionsgrupp i enlighet med bilaga I till 
förordning (EG) nr 1831/2003 alternativt 
kategori för koccidiostatika eller 
histomonostatika:

1. Följande fodertillsatser ska förtecknas 
med namn eller identifieringsnummer, 
tillsatt mängd och namn på funktionsgrupp 
i enlighet med bilaga I till förordning 
(EG) nr 1831/2003 alternativt kategori för 
koccidiostatika eller histomonostatika:

Or. it

Motivering

Det är lätt att identifiera en fodertillsats genom att lägga till tillsatsens namn eller 
identifieringsnummer. Förutom att den belastas i onödan, är det onödigt att märka den med 
båda.

Ändringsförslag 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande fodertillsatser ska förtecknas 
med namn, tillsatt mängd, 
identifieringsnummer och namn på 
funktionsgrupp i enlighet med bilaga I till 
förordning (EG) nr 1831/2003 alternativt 
kategori för koccidiostatika eller 
histomonostatika:

1. Följande fodertillsatser ska förtecknas 
med namn eller identifieringsnummer, 
tillsatt mängd och namn på funktionsgrupp 
i enlighet med bilaga I till förordning 
(EG) nr 1831/2003 alternativt kategori för 
koccidiostatika eller histomonostatika:

Or. de
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Motivering

Det är lätt att identifiera en fodertillsats genom att lägga till tillsatsens namn eller 
identifieringsnummer. Förutom att den belastas i onödan, är det onödigt att märka den med 
båda.

Ändringsförslag 160
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Bilaga V – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Om led 1 om fodertillsatser tas bort, 
kan namnet på den aktiva substansen 
användas i stället för fodertillsatsens 
namn.

Or. pt

Motivering

När det gäller fodertillsatser är det mer relevant att använda namnet på den aktiva 
substansen (t.ex. koppar eller C-vitamin) i den information som riktas till jordbrukarna än 
namnet på fodertillsatsen (Cupric chelate of amino acids hydrate eller 
hydroxycholecalciferol). Detta är särskilt relevant om vi tänker på att syftet med 
kommissionens förslag är att tillhandahålla konsumenterna nyttig information.

Ändringsförslag 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga VI – kapitel I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande fodertillsatser ska förtecknas 
med namn eller identifieringsnummer, 
tillsatt mängd och namn på 
funktionsgrupp i enlighet med bilaga I till
förordning (EG) nr 1831/2003 alternativt 
kategori för koccidiostatika eller 
histomonostatika.

1. Fodertillsatser som tillhör de 
funktionella grupperna
konserveringsmedel, färgämnen, 
antioxidanter, vitaminer, provitaminer 
och kemiskt väldefinierade ämnen med 
likartad effekt samt föreningar av 
spårelement enligt bilaga I i förordning 



AM\735898SV.doc 93/98 PE409.724v01-00

SV

(EG) nr 1831/2003 ska (efter behov)
märkas enligt följande: ”Innehåller 
konserveringsmedel/färgämnen/
antioxidanter/vitaminer/spårelement som 
har godkänts av EU.”

(a) Tillsatser för vilka maxnivå fastställts.
(b) Tillsatser som hör till någon av 
kategorierna ”zootekniska tillsatser” eller 
”koccidiostatika eller histomonostatika”.
(c) Tillsatser som hör till den funktionella 
gruppen ”urinämne och derivat därav” i 
kategorin ”näringstillsatser” enligt bilaga 
I till förordning (EG) nr 1831/2003.
2. Fodertillsatser som inte nämns i punkt 1 
är det frivilligt att ange, i samma form 
eller delvis.

2. Funktionella grupper av fodertillsatser 
som inte nämns i punkt 1 är det frivilligt att 
ange.

3. Om en näringstillsats som avses i bilaga 
I till förordning (EG) nr 1831/2003 
frivilligt anges i märkningen ska det 
anges hur stor mängd som ingår.

3. Om en eller flera näringstillsatser 
särskilt framhävs på etiketten ska den 
mängd som ingår anges i enlighet med de 
riktlinjer som fastställs i artikel 26 i denna 
förordning.

4. Om en tillsats tillhör fler än en 
funktionell grupp ska den grupp som 
motsvarar dess huvudsakliga funktion 
i fodret i fråga anges.

4. Övriga tillsatser ska meddelas kunden 
på dennes begäran i enlighet med 
artikel 19.

4a. Den som ansvarar för märkningen ska 
omedelbart lämna fullständig information 
till den behöriga myndigheten på dennes 
begäran om alla tillsatser i 
husdjursfodret.

Or. de

Motivering

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.

Die Rezepturen für Heimtiernahrung verändern sich je nach Verfügbarkeit der Rohstoffe, 
weshalb wiederum Flexibilität bei der Verwendung bestimmter Zusatzstoffe erforderlich ist. 
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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 offenlegen.

Ändringsförslag 162
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande fodertillsatser ska förtecknas 
med namn eller identifieringsnummer, 
tillsatt mängd och namn på 
funktionsgrupp i enlighet med bilaga I till 
förordning (EG) nr 1831/2003 alternativt 
kategori för koccidiostatika eller 
histomonostatika.

1. Fodertillsatser som tillhör de 
funktionella grupperna 
"konserveringsmedel", "antoxidanter", 
"färgämnen", "vitaminer, provitaminer 
och kemiskt väldefinierade ämnen med 
likartad effekt" och "föreningar av 
spårelement" ska, i enlighet med bilaga I 
till förordning (EG) nr 1831/2003 ska 
(efter behov) märkas enligt följande: 
”Innehåller 
konserveringsmedel/antioxidanter/ 
färgämnen/vitaminer/spårelement som 
har godkänts av EU".

(a) Tillsatser för vilka maxnivå fastställts.
(b) Tillsatser som hör till någon av 
kategorierna ”zootekniska tillsatser” eller 
”koccidiostatika eller histomonostatika”.
(c) Tillsatser som hör till den funktionella 
gruppen ”urinämne och derivat därav” i 
kategorin ”näringstillsatser” enligt bilaga 
I till förordning (EG) nr 131/2003.
2. Fodertillsatser som inte nämns i punkt 1 
är det frivilligt att ange, i samma form 

2. Funktionella grupper av fodertillsatser 
som inte nämns i punkt 1 är det frivilligt att 
ange.
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eller delvis.
3. Om en näringstillsats som avses i bilaga 
I till förordning (EG) nr 1831/2003 
frivilligt anges i märkningen ska det 
anges hur stor mängd som ingår.

3. Om en eller flera näringstillsatser 
särskilt framhävs på etiketten ska den 
mängd som ingår anges i enlighet med de 
riktlinjer som fastställts i artikel 26.

4. Om en tillsats tillhör fler än en 
funktionell grupp ska den grupp som 
motsvarar dess huvudsakliga funktion i 
fodret i fråga anges.

4. Övriga tillsatser ska meddelas kunden 
på dennes begäran i enlighet med artikel 
19.

4a. Den som ansvarar för märkningen ska
omedelbart lämna fullständig information 
till den behöriga myndigheten på dennes 
begäran om alla tillsatser i 
husdjursfodret.

Or. en

Motivering

According to previous EU legislation, preservatives, colours and antioxidants were labelled 
as in the suggested Ändringsförslag; 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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Ändringsförslag 163
Sergio Berlato

Förslag till förordning
Bilaga VIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA VIa
Särskilda bestämmelser för märkning av 
djurfoder som inte uppfyller kraven för 
säkerhet och saluföring
1. Djurfoderoder som innehåller nivåer av
främmande ämnen som överstiger de 
nivåer som tillåts enligt 
direktiv 2002/32/EG ska på etiketten bära 
påskriften ”djurfoder med otillåtna halter 
av … (namn på det eller de främmande
ämnena enligt bilaga I till 
direktiv 2002/32/EG), uteslutande avsett 
för godkända reningsanläggningar”. 
Tillståndet utfärdas till den berörda 
anläggningen på grundval av artikel 10.2 
eller 10.3 i förordning (EG) nr 183/2005.
2. Om föroreningen ska minskas eller 
elimineras genom rening ska 
tilläggstexten på det förorenade 
djurfodrets etiketter bära följande 
påskrift: ”djurfoder med otillåtna halter 
av … (namn på det eller de främmande
ämnena enligt bilaga I till direktivet 
2002/32/EG), får endast användas som 
djurfoder efter lämplig rening”.

Or. it

Motivering

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 
nel futuro aventi come base legale provvedimenti diversi dalla Direttiva 2002/32/CE.
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Ändringsförslag 164
Rosa Miguélez Ramos

Förslag till förordning
Bilaga VIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA VIa
Särskilda bestämmelser för märkning av 
djurfoder som inte uppfyller kraven för 
säkerhet och saluföring
1. Djurfoderoder som innehåller nivåer av 
främmande ämnen som överstiger de 
nivåer som tillåts enligt 
direktiv 2002/32/EG ska på etiketten bära 
påskriften ”djurfoder med otillåtna halter 
av … (namn på det eller de främmande 
ämnena enligt bilaga I till 
direktiv 2002/32/EG), uteslutande avsett 
för godkända reningsanläggningar”. 
Tillståndet utfärdas till den berörda 
anläggningen på grundval av artikel 10.2 
eller 10.3 i förordning (EG) nr 183/2005.
2. Om föroreningen ska minskas eller 
elimineras genom rening ska
tilläggstexten på det förorenade 
djurfodrets etiketter bära följande 
påskrift: ”djurfoder med otillåtna halter 
av … (namn på det eller de främmande
ämnena enligt bilaga I till direktivet 
2002/32/EG), får endast användas som 
djurfoder efter lämplig rening”.

Or. es

Motivering

För att bestämmelserna om livsmedelssäkerhet ska kunna uppfyllas är det viktigt att försäkra 
sig om att alla produkter som betraktas som foder följer livsmedelslagstiftningen. Den 
begränsning som artikel 20 innebär för produkter som innehåller högre nivåer främmande 
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ämnen än vad som är tillåtet enligt direktiv 2002/32/EG, kan medföra att minimikraven för 
livsmedelssäkerhet inte följs, varför dessa produkter i framtiden kan bli föremål för 
lagstiftning med stöd av en annan rättslig grund än direktiv 2002/32/EG.
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