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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.



PR\729030DA.doc 3/30 PE407.923v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................27



PE407.923v01-00 4/30 PR\729030DA.doc

DA



PR\729030DA.doc 5/30 PE407.923v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og 
anvendelse af foder
(KOM(2008) 0123 – C6–0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0123),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 37 samt artikel 152, stk. 4, litra 
b), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0128/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
(A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at behandle det igen, såfremt Kommissionen påtænker at 
ændre dette forslag betydeligt eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Hovedparten af de hidtidige kriser i 
fødevaresektoren skyldtes forurenet foder.

Or. de

Begrundelse

De seneste 10 års store fødevarekriser var næsten alle forbundet med foderstoffer (kød- og 
benmel ved BSE, dioxin i svinefoder og hormoner i industrielle sukkeropløsninger osv.). 
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Den åbne deklaration af fodermidler skal fortsat garanteres af, at adgangen til disse 
oplysninger sikres, selv om angivelserne på etiketten sker frivilligt.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Producenten bør kun have mulighed for at påberåbe sig krænkelse af sin intellektuelle 
ejendomsret, hvis han også kan bevise denne krænkelse. Derudover er intellektuel 
ejendomsret ifølge producenterne udelukkende relevant for mikrokomponenter, som udgør 
under 2 % af foderblandingerne.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Der skal sikres en klar mærkning af 
kød- og benmel i foderblandinger, såfremt 
kød- og benmel i kategori 3 i henhold til 
forordning (EF) nr. 1774/2002 fra rester 
af slagtede dyr, som er erklæret egnet til 
konsum, under visse betingelser, som er 
fastlagt i forordning (EF) nr. 1774/2002 
og forordning (EF) nr. 999/2001, kan 
anvendes som fodermiddel til 
ikkedrøvtyggere.   

Or. de

Begrundelse

Kommissionen har bebudet en ændring af forordning nr. 999/2001, som eventuelt kan føre til, 
at kød- og benmel fra kategori 3 tillades i visse fodermidler til ikkedrøvtyggere. I så fald skal 
der sikres en klar mærkning af eventuelt indhold af kød- og benmel i blandingsfoder, som 
finder sted i tillæg til opremsningen af de anvendte fodermidler i henhold til artikel 17. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om 
uønskede stoffer i foderstoffer indeholder 
ikke krav om mærkning af foder, der 
indeholder for store mængder uønskede 
stoffer. Der bør derfor fastsættes passende 
bestemmelser herom.

(20) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om 
uønskede stoffer i foderstoffer indeholder 
ikke krav om mærkning af foder, der 
indeholder for store mængder uønskede 
stoffer. Der bør derfor fastsættes passende 
bestemmelser herom for at sikre, at 
forbuddet mod fortynding i henhold til 
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artikel 5 i direktiv 2002/32/EF overholdes 
og for at udelukke, at bestanddele, som 
skulle renses eller bortskaffes, ender i 
handelen. 

Or. de

Begrundelse

Forurenet foder må ikke ende i fødekæden.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Erfaringerne med at overlade det til 
aktørerne at fastlægge normer på 
foderhygiejneområdet ved hjælp af 
fællesskabsretningslinjer har været helt 
igennem positive. Der kunne sikres større 
fleksibilitet og en højere grad af 
overensstemmelse med brugernes 
informationsbehov, hvis aktørerne og ikke 
lovgiveren fastlagde udvidede lister. 
Aktørerne kan afpasse de ressourcer, de 
afsætter, efter værdien af en sådan 
fodermiddelliste. De nuværende lister over 
fodermidler i direktiv 96/25/EF og 
82/471/EØF bør være den første udgave af 
EF-fortegnelsen over fodermidler, som 
aktørerne så kan fuldstændiggøre i 
overensstemmelse med deres interesser. 
Det bør være frivilligt at anvende 
fortegnelsen, men for at undgå, at køberen 
vildledes med hensyn til, hvad det egentlig 
er, han tilbydes, bør producenten oplyse 
det, hvis han bruger betegnelser fra 
fortegnelsen uden i øvrigt at anvende 
denne.

(24) Erfaringerne med at overlade det til 
aktørerne at fastlægge normer på 
foderhygiejneområdet ved hjælp af 
fællesskabsretningslinjer har været helt 
igennem positive. Der kunne sikres større 
fleksibilitet og en højere grad af 
overensstemmelse med brugernes 
informationsbehov, hvis aktørerne og ikke 
lovgiveren fastlagde udvidede lister. 
Aktørerne kan afpasse de ressourcer, de 
afsætter, efter værdien af en sådan 
fodermiddelliste. De nuværende lister over 
fodermidler i direktiv 96/25/EF og 
82/471/EØF bør være den første udgave af 
EF-fortegnelsen over fodermidler, som
aktørerne så kan fuldstændiggøre i 
overensstemmelse med de fodermidler, de 
har anvendt. Det bør være frivilligt at 
overholde de kriterier for fodermidler, 
som fastlægges i fortegnelsen, men for at 
undgå, at køberen vildledes med hensyn til, 
hvad det egentlig er, han tilbydes, skal
producenten oplyse det, hvis han ikke 
overholder de kriterier, som er fastlagt i 
fortegnelsen.
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Or. de

Begrundelse

Alle de fodermidler, som anvendes i blandingsfoder, skal være omfattet af fortegnelsen.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Moderne mærkning fremmer en 
konkurrencepræget markedssituation, hvor 
dynamiske, effektive og innovative 
operatører effektivt kan udnytte 
mærkningen fuldt ud til at sælge deres 
produkter. Både for business-to-business-
relationerne i forbindelse med 
markedsføring af foder til husdyr og for 
forholdet mellem producenter og købere af 
foder til selskabsdyr kunne kodekser for 
god mærkning være et nyttigt middel til at 
opfylde målene for moderne mærkning.
Disse kodekser er et nyttigt instrument, 
som hjælper virksomhederne med at 
gennemføre bestemmelserne om 
mærkning af fodermidler.

Or. de

Begrundelse

Det bør fremhæves, at retningslinjer og kodekser bidrager til gennemførelsen af de 
lovmæssige bestemmelser i praksis. De kan lette fortolkningen af lovgivningens 
skønsmuligheder, men de er ikke noget instrument til fleksibilisering.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – Stk. 2 – Litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) direktiv 90/167/EØF (a) direktiv 90/167/EØF om fastlæggelse 
af betingelser for tilberedning, 
markedsføring og anvendelse af 
foderlægemidler;

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag tjener til præcisering af teksten.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – Stk. 2 – Litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) direktiv 2002/32/EF (b) direktiv 2002/32/EF om uønskede 
stoffer i foderstoffer;

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag tjener til præcisering af teksten.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – Stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foder skal opfylde de tekniske 
bestemmelser om urenheder og andre 

3. Foder skal opfylde de tekniske 
bestemmelser om urenheder og andre 



PE407.923v01-00 12/30 PR\729030DA.doc

DA

kemiske determinanter i bilag I. kemiske determinanter i henhold til artikel 
6a.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om forhindring af forurening og kemisk belastning af foderprodukter 
vedrører umiddelbart fødevaresikkerheden og må derfor ikke fortsat være overladt til 
fortegnelsen og dermed industriens selvregulering. 

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De kompetente myndigheder 
videregiver de i henhold til stk. 2 
formidlede oplysninger til forbrugere, 
såfremt myndighederne er af den mening, 
at deres mistanke om overtrædelse af 
relevant lovgivning retfærdiggør 
videregivelse af oplysningerne i 
forbindelse med en anmodning herom i 
henhold til artikel 17, stk. 2, litra b). I 
givet fald kræver myndigheden en 
underskrevet fortrolighedserklæring som 
forudsætning for videregivelse af 
oplysningerne.  

Or. de

Begrundelse

Den åbne deklaration af fodermidler skal fortsat garanteres af, at adgangen til disse 
oplysninger sikres, selv om angivelserne på etiketten sker frivilligt.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 6 – Stk. 2 – Afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved yderst presserende forhold kan 
Kommissionen gøre brug af den 
hasteprocedure, som omtales i artikel 29, 
stk. 4a, for at sikre et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse.

Or. de

Begrundelse

I forbrugerbeskyttelsens interesse bør Kommissionen have mulighed for at udstede forbud 
mod bestemte materialer i dyrefoder med øjeblikkelig virkning. I sådanne tilfælde bør 
hasteproceduren finde anvendelse.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Fastlæggelse af grænseværdier for 

urenheder og tekniske hjælpestoffer
Kommissionen fastlægger grænseværdier 
for urenheder, der opstår som følge af 
produktionsmetoden, og tekniske 
hjælpestoffer under hensyntagen til 
videnskabelig viden, tekniske fremskridt, 
meldinger i forbindelse med det hurtige 
varslingssystem for fødevarer og foder 
eller resultater af offentlig kontrol i 
henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
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vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 29, stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Maksimumsmængder for kemiske urenheder fra produktionsprocessen samt for tekniske 
hjælpestoffer skal ifølge Kommissionens forslag fastlægges i fortegnelsen på producenternes 
ansvar (se bilag I). Da disse kemiske urenheder og tekniske hjælpestoffer i givet fald kan få 
betydelige konsekvenser for fødevaresikkerheden, bør fastlæggelsen af grænseværdier 
foretages af Kommissionen med kontrol ved lovgiveren. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 29, stk. 2, vedtage retningslinjer, 
hvori det præciseres, hvordan man sondrer 
mellem fodermidler, 
fodertilsætningsstoffer og 
veterinærlægemidler.

Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 29, stk. 4, vedtage retningslinjer, 
hvori det præciseres, hvordan man sondrer 
mellem fodermidler, 
fodertilsætningsstoffer og 
veterinærlægemidler.

Or. de

Begrundelse
Da det ved præciseringen af denne forordnings gyldighedsområde drejer sig om generelle 
foranstaltninger, som bevirker en ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, 
bl.a. ved at supplere denne, skal disse foranstaltninger vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.   
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Uden at det tilsidesætter 
anvendelsesbetingelserne i den forordning, 
hvorved det pågældende 
fodertilsætningsstof godkendes, må 
tilskudsfoder ikke indeholde et 
fodertilsætningsstof i mængder, der er over 
50 gange større end den 
maksimumsgrænse, der er fastsat for 
indholdet af det pågældende stof i 
fuldfoder, eller fem gange større, når der er 
tale om coccidiostatika og 
histomonostatika. Højere doser i 
tilskudsfoder eller særlige 
foderblandinger kan i enkelte tilfælde 
anvendes efter indhentelse af den 
ansvarlige dyrlæges godkendelse. 

Or. de

Begrundelse

Ved for stærke koncentrationer i tilskudsfoder er der fare for en fejldosering af 
tilsætningsstoffer. Dette gælder ikke kun for coccidiostatika og histomonostatika.
Dispensation for højdoseret tilskudsfoder skal godkendes af den ansvarlige dyrlæge. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 10 – Stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør også have mulighed for at anmode EFSA om at gennemføre en 
videnskabelig kontrol af en producents oplysninger. 

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 12 – Stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Lederne af foderstofvirksomheder sikrer 
i den virksomhed, der er under deres 
ledelse, at de obligatoriske 
mærkningsoplysninger kan formidles i 
hele fødevarekæden, så den endelige 
bruger kan få stillet oplysningerne til 
rådighed i overensstemmelse med denne 
forordning.

5. Lederne af foderstofvirksomheder sikrer 
i den virksomhed, der er under deres 
ledelse, at de obligatoriske 
mærkningsoplysninger formidles i hele 
fødevarekæden, så den endelige bruger kan 
få stillet oplysningerne til rådighed i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. de

Begrundelse

Videregivelse af oplysninger i fødevarekæden er en af de grundlæggende forudsætninger for 
sporbarhed og fødevaresikkerhed i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 13 – Stk. 1 – Litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) den, der er ansvarlig for mærkningen, 
fremlægger efter anmodning fra den 
kompetente myndighed videnskabelig 
dokumentation for, at anprisningen er 
sandfærdig, enten med offentligt 
tilgængelige beviser eller med 
dokumenteret virksomhedsforskning. Den 
videnskabelige dokumentation skal 
foreligge, når foderet markedsføres. Efter 
dette tidspunkt har forbrugerne ret til at 
modtage den videnskabelige 
dokumentation fra den kompetente 
myndighed eller opfordre myndigheden til 
at foranledige fremsendelse af sådan 
dokumentation fra producenten. 

Or. de

Begrundelse

Reklameudsagn og påstande skal kunne kontrolleres. Det forekommer passende at foreskrive 
videnskabelig dokumentation for sådanne udsagn på anmodning af den kompetente 
myndighed i stedet for principielt. Forbrugerne bør dog også have mulighed for at få 
tilstrækkelig dokumentation fra myndigheden eller opfordre myndigheden til at foranledige 
fremsendelse af dokumentationen fra producenten.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 13 – Stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det tilsidesætter stk. 1, er 
anprisninger vedrørende optimering af 
ernæringen og fremme eller beskyttelse af 
de fysiologiske forhold tilladt, hvis de ikke 

2. Uden at det tilsidesætter stk. 1, er 
anprisninger vedrørende optimering af 
ernæringen og fremme eller beskyttelse af 
de fysiologiske forhold tilladt, hvis de ikke 
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er baseret på en farmakologisk eller en 
immunologisk virkning.

er baseret på en farmakologisk eller en 
specifik immunologisk virkning.

Or. de

Begrundelse

Udsagn om generelle immunologiske virkninger skal principielt være tilladt, hvis de kan 
dokumenteres i henhold til stk. 1. Dette finder udelukkende anvendelse for generelle påstande 
som "styrker immunforsvaret", men ikke for påstande om forhindring, behandling eller 
helbredelse af en sygdom (som ved en vaccine), hvilket eksplicit udelukkes af stk. 3. 

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 15 – Litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) eventuelt virksomhedens 
godkendelsesnummer, tildelt i henhold til 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 1774/2002 
eller artikel 10 i forordning (EF) nr. 
183/2005. Har en producent flere numre, 
skal han angive det, han er tildelt i henhold 
til forordning (EF) nr. 183/2005.

(c) eventuelt virksomhedens 
godkendelsesnummer, tildelt i henhold til 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 1774/2002 
eller artikel 10 i forordning (EF) nr. 
183/2005. Har en producent flere numre, 
skal han angive det, han er tildelt i henhold 
til forordning (EF) nr. 183/2005. Den 
kompetente myndighed udsteder et 
identifikationsnummer i det format, som 
er fastlagt i bilag V, kapitel II, i 
forordning (EF) nr. 183/2005, til 
virksomheder, som er registreret i 
henhold til forordning (EF) nr. 183/2005.

Or. de

Begrundelse

Virksomhedernes godkendelses- og identifikationsnumre bør, som direktiv 95/69/EF og 
98/51/EF fastlægger, angives i et ensartet format. Godkendelsesnumre i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 183/2005 om foderstofhygiejne udstedes ganske vist i et ensartet 
format, men ikke til (selskabsdyrefoder-) virksomheder, som ikke er godkendelsespligtige i 
henhold til denne forordning. Der bør udstedes et sådant nummer på de berørte producenters 
anmodning for at sikre ensartet mærkning og sporbarhed af produkterne.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 16 – Stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Findes det anvendte navn på fodermidlet 
i den i artikel 25 omhandlede EF-
fortegnelse, uden at den, der er ansvarlig 
for mærkningen, anvender reglerne deri, 
skal dette være angivet tydeligt på 
etiketten.

3. 3. Findes det anvendte navn på 
fodermidlet i den i artikel 25 omhandlede 
EF-fortegnelse, uden at den, der er 
ansvarlig for mærkningen, anvender 
reglerne deri, eller opfylder produktet ikke 
de kriterier, som fastlægges der, skal dette 
være angivet tydeligt på etiketten.

Or. de

Begrundelse

I fortegnelsen fastlægges kvalitetskriterier for bestemte fodermidler (f.eks. proteinindholdet i 
hvedeklid). Hvis en producent anvender begreberne i fortegnelsen, men ikke overholder 
kvalitetskriterierne, skal dette mærkes tydeligt (f.eks. hvedeklid; "Indhold af stivelse under X 
%").

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 17 – Stk. 2 – Litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Producenten bør kun have mulighed for at påberåbe sig krænkelse af sin intellektuelle 
ejendomsret, hvis han også kan bevise denne krænkelse. Derudover er intellektuel 
ejendomsret ifølge producenterne udelukkende relevant for mikrokomponenter, som udgør 
under 2 % af foderblandingerne. Det udsvingsinterval på +/- 15 % af værdien, som 
omhandles i den gældende forordning, bør give producenten en vis fleksibilitet i forbindelse 
med tryk af etiketter (a priori). Ved en anmodning om oplysninger (a posteriori) er den 
nøjagtige sammensætning dog kendt, og derfor er denne fleksibilitet ikke påkrævet.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 19 – Indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På etiketten til foder til selskabsdyr skal 
der være angivet en mulighed for gratis 
kontakt til producenten, hvor kunden kan 
gøre brug af sin ret til at indhente
oplysninger ud over de obligatoriske 
oplysninger vedrørende:

Or. de

Begrundelse

Et frikaldsnummer er blot én af mange muligheder for at give kunden adgang til yderligere 
oplysninger om den nøjagtige sammensætning af det pågældende foder til selskabsdyr. Særlig 
for SMV'er kan det være en uforholdsmæssigt stor byrde at stille et frikaldsnummer til 
rådighed (evt. i en række af EU's officielle sprog). 



PR\729030DA.doc 21/30 PE407.923v01-00

DA

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 21 – Stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Mange foderprodukter til selskabsdyr sælges i emballage, som indeholder flere beholdere. I 
så fald er det rimeligt kun at angive de obligatoriske oplysninger på emballagen.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Begrundelse

Fortegnelsen er ikke nogen officielt anerkendt positivliste. Den udarbejdes af industrien på 
eget ansvar. Et nyskabende fodermiddel, som bruges af en producent, skal dog, i 
overensstemmelse med markedsdeltagerne og de kompetente myndigheder, optages i 
fortegnelsen. 
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 26 – Stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tilskynder til 
udarbejdelse af to EF-kodekser for god 
mærkningspraksis (i det følgende benævnt 
"kodekserne") - én for foder til selskabsdyr 
og én for foder til dyr bestemt til 
fødevareproduktion. Kodekserne skal 
vedrøre frivillig mærkning i 
overensstemmelse med artikel 22 og 
bidrage til at sikre bedre mærkning.

1. Kommissionen tilskynder til 
udarbejdelse af to EF-kodekser for god 
mærkningspraksis (i det følgende benævnt 
"kodekserne") - én for foder til selskabsdyr 
og én for foder til dyr bestemt til 
fødevareproduktion. De hjælper 
producenterne med gennemførelse af 
mærkningsforskrifterne i praksis og gør 
rede for betingelserne vedrørende den 
frivillige mærkning i overensstemmelse 
med artikel 22.

Or. de

Begrundelse

Det bør fremhæves, at retningslinjer og kodekser bidrager til gennemførelsen af de 
lovmæssige bestemmelser i praksis. De kan lette fortolkningen af lovgivningens 
skønsmuligheder, men de er ikke noget instrument til fleksibilisering.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 27 – Stk. 1 – Indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fortegnelsen og kodekserne udvikles og 
ændres, når de er udarbejdet, i det 
nødvendige omfang af alle relevante 
repræsentanter for de europæiske 
foderstofsektorer:

Fortegnelsen og kodekserne udvikles og 
ændres, når de er udarbejdet, i det 
nødvendige omfang af alle relevante 
repræsentanter for de europæiske 
foderstofsektorer (producenter og 
forbrugere):

Or. de
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Begrundelse

Både producenter og forbrugere bør medvirke ved udarbejdelse og ændringer af fortegnelsen 
og kodekserne. 

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 27 – Stk. 2 – Indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen godkender fortegnelsen 
samt udkast til kodekser og til ændringer 
heri efter proceduren i artikel 29, stk. 4, 
såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Or. de

Begrundelse

Ved udarbejdelse og ændringer af fortegnelsen og kodekserne drejer det sig om generelle 
foranstaltninger, som bevirker en ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, 
bl.a. ved at supplere denne. Disse foranstaltninger bør derfor vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 27 – Stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen offentliggør titlerne på
fortegnelsen og kodekserne samt 
referencerne hertil i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende.

3. Kommissionen offentliggør fortegnelsen 
og kodekserne i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. de
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Begrundelse

Offentliggørelsen bidrager til gennemsigtigheden.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 29 – Stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, samt 
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 
dennes artikel 8. 

Or. de

Begrundelse

Hasteproceduren indføres for at gøre det muligt for Kommissionen at udstede forbud med 
øjeblikkelig virkning i overensstemmelse med artikel 6.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag I – Stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fodermidler skal, i overensstemmelse 
med god fremstillingspraksis som 
omhandlet i forordning (EF) nr. 183/2005, 
være fri for kemiske urenheder fra 
fremstillingsprocessen og for tekniske 
hjælpestoffer, hvis der ikke er fastsat nogen 
maksimumsgrænse for indholdet heraf i 
henhold til artikel 6a.

Or. de
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Begrundelse

Fastlæggelse af maksimumsværdier for kemiske urenheder som følge af produktionsmetoden 
samt tekniske hjælpestoffer er af væsentlig betydning for fødevaresikkerheden og bør 
fastlægges i retsakten.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag V – Kapitel I – Stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den foderstofvirksomhedsleder, der 
markedsfører foderet, oplyser efter 
anmodning fra kunden navnene på de 
fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i 
punkt 1, til kunden.

3. Den foderstofvirksomhedsleder, der 
markedsfører foderet, oplyser efter
anmodning fra kunden navnene og andre 
angivelser i overensstemmelse med stk. 1 
vedrørende de fodertilsætningsstoffer, der 
ikke er nævnt i punkt 1, til kunden.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17 bør den principielle adgang til 
oplysninger om fodermidlets sammensætning, også om brugen af fodertilsætningsstoffer, 
sikres, selv om oplysningerne ikke nødvendigvis skal påføres etiketten. 

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag VI – Kapitel I – Stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den foderstofvirksomhed, som 
markedsfører et produkt, oplyser efter 
kundens anmodning de navne og andre 
angivelser i henhold til stk. 1 vedrørende 
fodertilsætningsstoffer, som ikke fremgår 
af stk. 1.
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Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17 bør den principielle adgang til 
oplysninger om fodermidlets sammensætning, også om brugen af fodertilsætningsstoffer, 
sikres, selv om oplysningerne ikke nødvendigvis skal påføres etiketten. 
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag omhandler en grundlæggende revidering af den europæiske 
foderstoflovgivning. I den forbindelse drejer det sig både om en forenkling af lovgivningen og 
en tilnærmelse af foderstoflovgivningen til bestemmelserne for fødevarer.  
De nedenstående elementer, som uddybes mere udførligt i det følgende, er centrale for 
forslaget til retsakt.  

1. Den "åbne deklaration" af fodermidlerne

Oplysning om de fodermidler, som et givent blandingsfoder består af, og den præcise 
mængdeangivelse af disse (den "åbne deklaration"), var et af Europa-Parlamentets centrale 
krav efter BSE-krisen og i forbindelse med de krav til Kommissionen, som 
undersøgelsesudvalget fremsatte (se beslutning af 19. februar 1997 om det midlertidige 
undersøgelsesudvalg for BSE's konklusioner).

Parlamentet lagde stor vægt på, at forbrugerne ikke blot skal beskyttes bedst muligt, men at de 
også ved hjælp af en klar og gennemsigtig mærkning selv skal kunne afgøre, hvilke fødevarer 
med hvilken herkomst de vil vælge med henblik på sikkerhed og sundhed. Dette gælder også 
for landmænd, som ligeledes er afhængige af en klar mærkning ved køb af foderblandinger.

Med sit forslag til retsakt om det efterfølgende direktiv nr. 2002/2/EF om handel med 
blandingsfoder fremlagde Kommissionen et tilsvarende forslag, som omhandlede opremsning 
af fodermidlerne med angivelse af den eksakte vægtprocent. Mens Europa-Parlamentet ved 
første- og andenbehandlingen bekræftede disse foranstaltninger, var der stor modstand mod 
den åbne deklaration fra Rådets side. I det efterfølgende forligsudvalg nåede Rådet og 
Parlamentet frem til en aftale, som på den ene side foreskriver obligatorisk deklaration af 
fodermidlerne på etiketten eller indlægsseddelen med angivelse af deres vægtprocent, mens 
der på den anden side tillades et udsvingsinterval på +/- 15 % af den angivne værdi (artikel 1, 
stk. 4, i direktiv 2002/2/EF). Til gengæld har kunden ret til at få oplyst den eksakte 
sammensætning af det givne blandingsfoder efter anmodning herom (artikel 1, stk. 1, i 
direktiv 2002/2/EF1).

Denne lovbestemmelse er efterfølgende blevet anfægtet af erhvervsvirksomheder og en række 
medlemsstater ved EF-Domstolen. Domstolen har dog i sin dom af 6. december 2005 klart 
stadfæstet direktivets lovmæssighed og afvist det overvejende flertal af sagsøgernes 
kritikpunkter. Kun med hensyn til et enkelt punkt fulgte Domstolen sagsøgernes argumenter 
og kritiserede den eksakte oplysning efter anmodning, som omhandles i artikel 1, stk. 1, som 
uforholdsmæssig med henblik på direktivets erklærede mål (sundhedsbeskyttelse), i hvilken 
forbindelse EF-Domstolen foretog en afvejning mellem den øgede værdi ved den eksakte 
oplysning efter anmodning for sundhedsbeskyttelsen og den byrde, som i den forbindelse 
opstår for producenterne. 

I den lovgivningsprocedure om ændring af direktiv 2002/2/EF, som er baseret på denne dom2, 

                                               
1 Se betænkningerne A5-0233/2000, A5-0079/2001 og A5-0421/2001.
2 For yderligere detaljer se betænkning A6-0411/2006.
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nåede Parlamentet og Rådet til enighed om set i lyset af de bebudede forslag om en 
grundlæggende revidering af foderstoflovgivningen ikke at foretage nogen ændringer af den 
grundlæggende retsakt i tillæg til gennemførelsen af dommen, da "de forventer, at der i denne 
sammenhæng også foretages en omfattende nyvurdering af spørgsmålet om den såkaldte 
"åbne deklaration af indholdsstoffer", og at Kommissionen fremsætter nye forslag herom, der 
tager højde for såvel landmændenes interesse i at få nøjagtige og detaljerede oplysninger om 
foderets indholdsstoffer som industriens interesse i tilstrækkelig beskyttelse af 
forretningshemmeligheder."3

Det foreliggende lovforslag er udarbejdet på denne baggrund. Det fastlægger en angivelse af 
fodermidlerne i faldende rækkefølge, hvor angivelsen af vægtprocenter fortsat er frivillig.
Køberen kan i henhold til artikel 17, stk. 2, efter anmodning modtage oplysninger fra 
producenten om sammensætningen. Producenten har dog mulighed for at afvise denne 
oplysning, hvis han "mener, at udbredelse af de pågældende oplysninger kunne indebære en 
krænkelse af hans intellektuelle ejendomsret." 

Ordføreren mener, at der set i lyset af EF-Domstolens dom om mærkning af foderstoffer skal 
gøres opmærksom på, at der skal tages hensyn til køberens ret til information såvel som 
producentens berettigede interesse i bevarelse af sin intellektuelle ejendomsret. Dog skal 
afgørelsen om, hvorvidt en kundes anmodning om oplysninger skal efterkommes, ikke fortsat 
være overladt til producentens skøn.

Princippet "åben deklaration" skal i forbindelse med EF-Domstolens domsafsigelse og det 
foreliggende lovforslag fortolkes således, at køberen i givet fald ved begrundet anmodning 
principielt gives en mulighed for oplysning i forbindelse med en lovmæssigt fastlagt 
procedure. 

Ændringsforslagene omhandler, i forbindelse med Kommissionens forslag, følgende skridt:

1. Angivelsen af alle fodermidler skal ske obligatorisk i faldende rækkefølge efter 
vægtprocent, angivelsen af vægtprocenter er frivillig, med undtagelse af de tilfælde, 
som nævnes i artikel 17, stk. 2, punkt 1.

2. Køberen har ret til at forlange oplysninger om vægtprocenterne hos producenten.
Denne angivelse skal være eksakt, da udsvingsintervallet på / 15 % a posteriori, dvs. 
efter produktionsprocessen, ikke forekommer at være hensigtsmæssig.

3. Producenten kan afvise at afgive oplysningerne, hvis han kan bevise, at udbredelse af 
oplysningerne ville krænke hans intellektuelle ejendomsret, dvs. hvis han kan bevise, 
at han i kraft af egen eller ekstern forskning, som han har finansieret, rent faktisk er i 
besiddelse af værdifuld intellektuel ejendom. For hovedbestanddelene i 
blandingsfoderet, som udgør mere end 2 vægtprocent, er denne mulighed dog 
udelukket, da der på dette område ifølge industrien ikke kan gøres nogen væsentlig 
interesse i intellektuel ejendomsret gældende. 

                                               
3 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 623/2007/EF af 23. maj 2007 om ændring af direktiv 

2002/2/EF om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger, EUT L 154 af 
14.06.2007.
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4. Såfremt producenten gør brug af sin ret til at afvise offentliggørelse af bestanddele, 
som udgør mindre end 2 vægtprocent af den pågældende foderblanding, kan køberen 
henvende sig til den kompetente myndighed. Myndigheden er på den ene side til 
enhver tid bemyndiget til at få oplyst den eksakte sammensætning af blandingsfoderet 
og kan på den anden side kontrollere, om det er berettiget, at producenten påberåber 
sig beskyttelse af sin intellektuelle ejendomsret. Myndigheden kan i givet fald efter at 
have kontrolleret, om det er berettiget, at producenten påberåber sig beskyttelse af sin 
intellektuelle ejendomsret, gøre afgivelsen af oplysningerne om den eksakte 
sammensætning afhængig af, at der underskrives en fortrolighedserklæring, 

2. Mærkning af fodertilsætningsstoffer

Kommissionen foreslår en obligatorisk mærkning for tilsætningsstoffer, hvis godkendelse 
kræver overholdelse af en grænseværdi, eller som virker zooteknisk eller mod bestemte 
parasitter. Mærkningen af andre tilsætningsstoffer kan ske frivilligt. Derudover skal der også 
her gives oplysninger om brugen af tilsætningsstoffer efter anmodning fra kunden. Ordføreren 
foreslår en præcisering af denne bestemmelse.

3. Selvregulering i forbindelse med kodekser eller retningslinjer

Erfaringerne fra lovgivningen om fødevarehygiejne (forordning (EF) nr. 852/2003 og nr. 
853/2003) samt om foderstofhygiejne (forordning (EF) nr. 183/2005) viser, at de 
retningslinjer og kodekser, som industrien udarbejder, kan give et nyttigt bidrag til den 
praktiske gennemførelse af de lovmæssige bestemmelser. Også inden for mærkning af 
fodermidler kan sådanne retningslinjer formentlig være værdifulde. Det skal dog utvetydigt 
fremhæves i lovteksten, at disse retningslinjer eller kodekser ikke har karakter af 
kvasilovgivning. De skal blot lette den praktiske gennemførelse af forordningen og i givet 
fald fortolkningen af skønsrum, som forordningen omhandler, men de må ikke misbruges til 
at opbløde de lovmæssigt fastlagte bestemmelser.

4. Forurenede fodermidler

Da det tidligere har vist sig, at forurenede stoffer ofte bortskaffes som fodermiddel med en 
betydelig kriminel energi, skal reglerne for forurenede fodermidler forfattes meget klart.
Vedtagelsen af direktiv 2002/32/EF som følge af dioxinskandalen har klart forbedret 
retssituationen i EU. Særlig forbuddet mod fortynding med forankring i artikel 5 satte en 
stopper for en uacceptabel, men dengang vidt udbredt praksis: blanding af forurenede partier 
med rene materialer, indtil grænseværdien ikke længere er overskredet. 

Bestemmelserne i direktiv 2002/32/EF fastlægger, at forurenede stoffer ikke må anvendes 
som fodermidler. Det fremgår dog ikke klart, hvad der sker med sådanne stoffer, efter de er 
blevet "trukket ud af handelen". Artikel 8 åbner for, at medlemsstaterne får mulighed for at 
anvende bestemte godkendte fremgangsmåder for detoksificering af forurenede fodermidler 
(f.eks. filtrering med aktivt kul af fiskeolie for at reducere indholdet af dioxin eller behandling 
med ammoniak for at nedbryde aflatoksiner).

Kommissionen foreslår derfor at foreskrive en klar mærkning for forurenede fodermidler eller 
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indholdsstoffer (se artikel 20). Det skal dog i tillæg til bestemmelserne for mærkning sikres, at 
disse forurenede stoffer ikke anvendes ulovligt, og at forbuddet mod fortynding overholdes.

5. Gennemførelsesbestemmelser (udvalgsprocedure)

Rådets afgørelse nr. 1999/468/EF fastlægger, at ved en grundlæggende retsakt, som vedtages i 
forbindelse med den fælles beslutningsprocedure, vedtages generelle foranstaltninger, som 
bevirker en ændring af ikkevæsentlige bestemmelser i denne retsakt, herunder ved annullering 
af nogle af disse bestemmelser eller supplering med nye ikkevæsentlige bestemmelser, efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Ordføreren foreslår derfor, at fastlæggelsen af 
grænseværdier for urenheder og tekniske hjælpestoffer (i overensstemmelse med artikel 6a), 
vedtagelsen af retningslinjer for præcisering af gyldighedsområdet (i overensstemmelse med 
artikel 7) samt godkendelsen af fortegnelse og kodekser i overensstemmelse med artikel 27 
også vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol. Alle disse foranstaltninger er generelle 
og opfylder kriterierne for anvendelsen af den pågældende procedure i afgørelse nr. 
1999/468/EF.

Det er dog hensigtsmæssigt at anvende hasteproceduren for en udvidelse af negativlisten i 
artikel 6, således at Kommissionen kan udstede forbud mod bestemte materialer i dyrefoder 
med øjeblikkelig virkning.
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