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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders
(COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0124),

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 37 en 152, lid 4, letter (b van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0128/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De crisissen in de 
levensmiddelensector waren tot nu toe 
hoofdzakelijk te wijten aan verontreinigde 
diervoeders. 

Or. de

Motivering

De grote crisissen in de levensmiddelensector tijdens de laatste 10 jaar waren bijna altijd te 
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wijten aan de diervoeders (diermeel in het geval van BSE, dioxine in varkensvoer, hormonen 
in vervoederde industriële suikeroplossingen, enz.).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) In 2002 is als gevolg van de BSE- en 
de dioxinecrisis de verplichting ingevoerd 
om het gewichtspercentage van alle in 
mengvoeders verwerkte voedermiddelen te 
vermelden. Daarnaast is de mate aan 
veiligheid van diervoeders en 
levensmiddelen aanzienlijk verbeterd 
dankzij de Verordeningen (EG) nr. 
178/2002 en (EG) nr. 183/2005 en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en wel in 
het bijzonder met betrekking tot de nadruk 
op de verantwoordelijkheid van 
exploitanten van levensmiddelen- en 
diervoederbedrijven, het verbeterde 
traceerbaarheidssysteem, en de invoering 
van het HACCP-beginsel en de gidsen 
voor goede hygiënische praktijken in 
diervoederbedrijven. Deze positieve 
ontwikkelingen, die hun neerslag vonden 
in het systeem voor snelle waarschuwingen 
over levensmiddelen en diervoeders, 
zouden de afschaffing rechtvaardigen van 
de verplichting om het gewichtspercentage 
van alle in mengvoeders verwerkte 
voedermiddelen te vermelden. De exacte 
percentages zouden op vrijwillige basis 
kunnen worden verstrekt.

(17) In 2002 is als gevolg van de BSE- en 
de dioxinecrisis op initiatief van het 
Europees Parlement de verplichting 
ingevoerd om het gewichtspercentage van 
alle in mengvoeders verwerkte 
voedermiddelen te vermelden. Daarnaast is 
de mate aan veiligheid van diervoeders en 
levensmiddelen aanzienlijk verbeterd 
dankzij de Verordeningen (EG) nr. 
178/2002 en (EG) nr. 183/2005 en de 
uitvoeringsmaatregelen daarvan, en wel in 
het bijzonder met betrekking tot de nadruk 
op de verantwoordelijkheid van 
exploitanten van levensmiddelen- en 
diervoederbedrijven, het verbeterde 
traceerbaarheidssysteem, en de invoering 
van het HACCP-beginsel en de gidsen 
voor goede hygiënische praktijken in 
diervoederbedrijven. Deze positieve 
ontwikkelingen, die hun neerslag vonden 
in het systeem voor snelle waarschuwingen 
over levensmiddelen en diervoeders, 
zouden de afschaffing rechtvaardigen van 
de verplichting om het gewichtspercentage 
van alle in mengvoeders verwerkte 
voedermiddelen te vermelden. De exacte 
percentages kunnen op vrijwillige basis 
worden verstrekt, maar moeten de 
autoriteiten bekend zijn en moeten op 
verzoek ter beschikking worden gesteld 
van belangstellende consumenten.

Or. de
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Motivering

De open vermelding van alle in mengvoeders verwerkte voedermiddelen moet gewaarborgd 
blijven door te zorgen voor toegang tot deze informatie, hoewel de vermelding van deze
gegevens facultatief is.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Op bepaalde gebieden waar de 
producent niet verplicht is om 
bijzonderheden op het etiket te vermelden, 
dient de afnemer de mogelijkheid te 
worden geboden om aanvullende 
informatie te verlangen. Niettemin 
verschaft de vermelding van de in 
mengvoeders verwerkte voedermiddelen in 
dalende volgorde van hun 
gewichtspercentage, reeds belangrijke 
informatie over de samenstelling. In het 
licht van de recente ontwikkelingen op het 
gebied van de Gemeenschapswetgeving, 
die geleid hebben tot strengere garanties 
ten aanzien van HACCP, traceerbaarheid, 
stringenter hygiënevoorschriften en de 
invoering van communautaire gidsen voor 
goede hygiënische praktijken, moet de 
producent de mogelijkheid worden gelaten 
om het verzoek van de hand te wijzen als 
hij van oordeel is dat de verlangde 
onthulling van informatie een inbreuk 
vormt op zijn intellectuele-
eigendomsrechten. Dit zou niet van invloed 
zijn op de levensmiddelen- en 
diervoederveiligheid, aangezien de 
bevoegde autoriteiten altijd het recht 
hebben om de exacte percentages van alle 
voedermiddelen te verlangen. 

(19) Op bepaalde gebieden waar de 
producent niet verplicht is om 
bijzonderheden op het etiket te vermelden, 
dient de afnemer de mogelijkheid te 
worden geboden om aanvullende 
informatie te verlangen. Niettemin 
verschaft de vermelding van de in 
mengvoeders verwerkte voedermiddelen in 
dalende volgorde van hun 
gewichtspercentage, reeds belangrijke 
informatie over de samenstelling. In het 
licht van de recente ontwikkelingen op het 
gebied van de Gemeenschapswetgeving, 
die geleid hebben tot strengere garanties 
ten aanzien van HACCP, traceerbaarheid, 
stringenter hygiënevoorschriften en de 
invoering van communautaire gidsen voor 
goede hygiënische praktijken, moet de 
producent de mogelijkheid worden gelaten 
om het verzoek te beperken tot de in 
mengvoeders verwerkte voedermiddelen 
die meer dan 2% van het gewicht van het 
mengvoeder uitmaken als hij kan bewijzen
dat de verlangde onthulling van informatie 
een inbreuk vormt op zijn intellectuele-
eigendomsrechten. Dit zou niet van invloed 
zijn op de levensmiddelen- en 
diervoederveiligheid, aangezien de 
bevoegde autoriteiten altijd het recht 
hebben om de exacte percentages van alle 
voedermiddelen te verlangen en zij deze 
informatie ook aan consumenten moeten 
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doorgeven indien er een naar behoren 
gestaafd vermoeden van overtreding van 
de desbetreffende wetgeving bestaat. 

Or. de

Motivering

De producent mag zich slechts beroepen op zijn intellectuele-eigendomsrechten indien hij 
bewijzen kan voorleggen. Bovendien is voor de producent een intellectuele-eigendomsrecht 
slechts relevant voor micro-componenten die minder dan 2% van het mengvoeder uitmaken. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19a) Indien diermeel van categorie 3 in 
de zin van Verordening (EG) nr. 
1774/2002 uit slachtresten van dieren die 
voor menselijke voeding geschikt zijn 
onder bepaalde voorwaarden als 
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1774/2002 en Verordening (EG) nr. 
999/2001 gebruikt kan worden als in 
mengvoeders verwerkt voedermiddel voor 
niet-herkauwers, moet de aanwezigheid 
van dat diermeel op een duidelijke manier 
op de mengvoeders worden aangegeven.

Or. de

Motivering

De Commissie heeft een wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 aangekondigd met als 
doel de toelating van het gebruik van diermeel van categorie 3 in bepaalde diervoeders voor 
niet-herkauwers. In dergelijke gevallen moet ervoor worden gezorgd dat de aanwezigheid van 
diermeel in mengvoeders – naast de vermelding van de in mengvoeder verwerkte 
voedermiddelen in de zin van artikel 17 – duidelijk wordt aangegeven. 
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Richtlijn 2002/32/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 mei 
2002 inzake ongewenste stoffen in 
diervoeding bevat geen voorschriften 
betreffende een te hoog gehalte aan 
ongewenste stoffen. Daarom moeten er 
dienaangaande toereikende voorschriften 
worden vastgesteld. 

(20) Richtlijn 2002/32/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 mei 
2002 inzake ongewenste stoffen in 
diervoeding bevat geen voorschriften 
betreffende een te hoog gehalte aan 
ongewenste stoffen. Daarom moeten er 
dienaangaande toereikende voorschriften 
worden vastgesteld  om ervoor te zorgen 
dat het verbod op het aanlengen van 
voeders overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2002/32/EG wordt nageleefd en 
om te voorkomen dat voor zuivering of 
verwerking bestemde partijen in het 
verkeer terechtkomen.

Or. de

Motivering

Verontreinigde diervoeders mogen niet in de voedingsketen terechtkomen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De ervaring die is opgedaan met de 
inschakeling van de belanghebbende 
partijen bij de vaststelling van normen door 
middel van communautaire richtsnoeren op 
het gebied van de diervoederhygiëne is in 
alle opzichten positief geweest. De 
opstelling van uitgebreider lijsten door de 
belanghebbende partijen zou flexibeler 
kunnen zijn en meer afgestemd op de 
informatiebehoeften van de gebruiker dan 

(24) De ervaring die is opgedaan met de 
inschakeling van de belanghebbende 
partijen bij de vaststelling van normen door 
middel van communautaire richtsnoeren op 
het gebied van de diervoederhygiëne is in 
alle opzichten positief geweest. De 
opstelling van uitgebreider lijsten door de 
belanghebbende partijen zou flexibeler 
kunnen zijn en meer afgestemd op de 
informatiebehoeften van de gebruiker dan 
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wanneer zulks door de wetgever wordt 
gedaan. De belanghebbende partijen 
kunnen – afhankelijk van de waarde van 
een lijst van voedermiddelen – beslissen 
hoeveel tijd en energie zij hieraan zullen 
besteden. De huidige lijsten van 
voedermiddelen in de Richtlijnen 
96/25/EG en 82/471/EEG moeten de eerste 
versie van de communautaire lijst van 
voedermiddelen worden die de 
belanghebbende partijen overeenkomstig 
hun belangen zullen voltooien. Het
gebruik van de lijst dient facultatief te zijn; 
om te voorkomen dat de afnemer wordt 
misleid ten aanzien van de werkelijke 
identiteit van het product, dient de 
producent kenbaar te maken of hij 
benamingen uit de lijst gebruikt zonder 
deze evenwel toe te passen.

wanneer zulks door de wetgever wordt 
gedaan. De belanghebbende partijen 
kunnen – afhankelijk van de waarde van 
een lijst van voedermiddelen – beslissen 
hoeveel tijd en energie zij hieraan zullen 
besteden. De huidige lijsten van 
voedermiddelen in de Richtlijnen 
96/25/EG en 82/471/EEG moeten de eerste 
versie van de communautaire lijst van 
voedermiddelen worden die de 
belanghebbende partijen overeenkomstig 
de door hen gebruikte voedermiddelen
zullen voltooien. De naleving van de in de 
lijst vastgestelde criteria voor 
voedermiddelen dient facultatief te zijn.
Om te voorkomen dat de afnemer wordt 
misleid ten aanzien van de werkelijke 
identiteit van het product, dient de 
producent kenbaar te maken wanneer hij 
de in de lijst vastgestelde criteria niet 
naleeft. 

Or. de

Motivering

Ieder voedermiddel dat in mengvoeders gebruikt wordt moet in de lijst worden opgenomen. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Moderne etikettering bevordert een 
concurrerende markt waar dynamische, 
efficiënte en innovatieve marktdeelnemers 
ten volle gebruik kunnen maken van 
etikettering om hun producten te verkopen. 
Gelet op zowel de business-to-
businessrelatie tussen bedrijven bij het op 
de markt brengen van veevoer als de relatie 
tussen de producent en de afnemer van 

(25) Moderne etikettering bevordert een 
concurrerende markt waar dynamische, 
efficiënte en innovatieve marktdeelnemers 
ten volle gebruik kunnen maken van 
etikettering om hun producten te verkopen. 
Gelet op zowel de business-to-
businessrelatie tussen bedrijven bij het op 
de markt brengen van veevoer als de relatie 
tussen de producent en de afnemer van 
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voeders voor gezelschapsdieren, zouden 
gedragscodes voor etikettering voor deze 
beide gebieden nuttige hulpmiddelen 
kunnen zijn om de doelstellingen van de 
moderne etikettering te verwezenlijken. In
deze codes kan het kader voor facultatieve 
etikettering geïnterpreteerd worden. 

voeders voor gezelschapsdieren, zouden 
gedragscodes voor etikettering voor deze 
beide gebieden nuttige hulpmiddelen 
kunnen zijn om de doelstellingen van de 
moderne etikettering te verwezenlijken. 
Deze codes zijn een zinvol hulpmiddel 
voor de bedrijven om de voorschriften 
inzake etikettering van voedermiddelen 
toe te passen.

Or. de

Begründung

Er moet duidelijk op worden gewezen dat richtsnoeren en gedragscodes bijdragen aan de 
omzetting van de wettelijke bepalingen. Zij kunnen de interpretatie van de wettelijk bepaalde 
vrije speelruimte vergemakkelijken, maar zijn toch geen middel voor flexibilisering. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2  – lid 2 – onder a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Richtlijn 90/167/EEG; (a) Richtlijn 90/167/EEG tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de bereiding, 
het in de handel brengen en het gebruik 
van diervoeders met medicinale werking;

Or. de

Motivering

De wijziging is ter verduidelijking aangebracht.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2  – lid 2 – onder b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Richtlijn 2002/32/EEG; (b) Richtlijn 2002/32/EG inzake 
ongewenste stoffen in diervoeding;

Or. de

Motivering

De wijziging is ter verduidelijking aangebracht.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4  –  lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Diervoeders voldoen aan de technische 
voorschriften inzake verontreinigingen en 
chemische determinanten als bedoeld in 
bijlage I.

3. Diervoeders voldoen aan de technische 
voorschriften inzake verontreinigingen en 
chemische determinanten als bedoeld in 
artikel 6 bis.

Or. de

Motivering

Er is een rechtstreeks verband tussen de bepalingen ter voorkoming van verontreinigingen en 
chemische belastingen van diervoeders en de voedselveiligheid. Daarom mogen dergelijke 
bepalingen niet worden overgelaten aan de lijst en dus aan de zelfregulering van de industrie.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verantwoordelijke autoriteiten 
geven de overeenkomstig lid 2 ter 
beschikking gestelde gegevens door aan 
de consumenten indien zij oordelen dat 
het doorgeven van de gegevens naar 
aanleiding van een verzoek in de zin van 
artikel 17, lid 2, letter b) gerechtvaardigd 
is door een vermoeden dat de 
desbetreffende wetgeving niet wordt 
nageleefd. De autoriteiten kunnen aan het 
doorgeven van de gegevens de voorwaarde 
koppelen dat een 
vertrouwelijkheidsverklaring wordt 
ondertekend.

Or. de

Motivering

De vermelding van alle in mengvoeders verwerkte voedermiddelen moet gewaarborgd blijven 
door te zorgen voor toegang tot deze informatie, hoewel de vermelding van deze gegevens op 
het etiket op vrijwillige basis geschiedt.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dwingende urgente redenen kan de 
Commissie gebruik maken van de in 
artikel 29, lid 4 bis, bedoelde 
urgentieprocedure om een hoog niveau 
van consumentenbescherming te 
waarborgen. 
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Or. de

Motivering

In het belang van de consumentenbescherming moet de Commissie de mogelijkheid hebben 
om een onmiddellijk verbod uit te vaardigen op het gebruik van bepaalde stoffen in 
diervoeders. In dergelijke gevallen moet de urgentieprocedure worden gevolgd. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Vaststelling van grenswaarden voor 

onzuiverheden en technische hulpstoffen
In het licht van met name 
wetenschappelijke gegevens, de 
technologische vooruitgang, meldingen in 
het kader van het systeem voor snelle 
waarschuwingen over levensmiddelen en 
diervoeders of de bevindingen van 
officiële controles overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 882/2004, stelt de 
Commissie een lijst van stoffen vast, 
waarvan het in de handel brengen of het 
gebruik voor diervoeding is verboden.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 29, lid 4, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Volgens het Commissievoorstel moeten de maximale gehalten aan chemische onzuiverheden 
voortkomende uit het productieproces en aan technische hulpstoffen worden vastgesteld in de 
lijst als behorend tot de verantwoordelijkheid van de producent (zie Bijlage I). Aangezien 
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deze chemische onzuiverheden en technische hulpstoffen in sommige gevallen aanzienlijke 
gevolgen kunnen hebben voor de voedselveiligheid, is het de Commissie die de grenswaarden 
moet vaststellen. De wetgever zorgt dan voor controle en toezicht.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de procedure van artikel 
29, lid 2, kan de Commissie richtsnoeren 
vaststellen ter verduidelijking van het 
onderscheid tussen voedermiddelen, 
toevoegingsmiddelen en 
diergeneesmiddelen.

Overeenkomstig de procedure van artikel 
29, lid 4, kan de Commissie richtsnoeren 
vaststellen ter verduidelijking van het 
onderscheid tussen voedermiddelen, 
toevoegingsmiddelen en 
diergeneesmiddelen.

Or. de

Motivering
Aangezien het voor de verduidelijking van het toepassingsgebied van de verordening gaat om 
maatregelen van algemene strekking, die bedoeld zijn om niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen dan wel aan te vullen, moeten zij worden vastgesteld volgens de in 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG vastgestelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de gebruiksvoorwaarden 
overeenkomstig de 
vergunningsverordening voor de 
respectieve toevoegingsmiddelen, mogen 
aanvullende diervoeders geen 
toevoegingsmiddelen bevatten die met een 
gehalte van meer dan honderd maal het 
desbetreffende vastgestelde 

Onverminderd de gebruiksvoorwaarden 
overeenkomstig de 
vergunningsverordening voor de 
respectieve toevoegingsmiddelen, mogen 
aanvullende diervoeders geen 
toevoegingsmiddelen bevatten die met een 
gehalte van meer dan vijftig maal het 
desbetreffende vastgestelde 
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maximumgehalte in volledige diervoeders, 
of vijf maal in het geval van coccidiostatica 
en histomonostatica, zijn verwerkt.

maximumgehalte in volledige diervoeders, 
of vijf maal in het geval van coccidiostatica 
en histomonostatica, zijn verwerkt. In 
uitzonderlijke gevallen kunnen, met 
toestemming van de bevoegde dierenarts, 
hogere gehaltes aan toevoegingsmiddelen 
of speciale mengsels worden gebruikt. 

Or. de

Motivering

Bij te hoge concentraties van aanvullende diervoeders bestaat het risico van foute dosering 
van toevoegingsmiddelen. Dit geldt niet alleen voor coccidiostatica en histomonostatica. De 
bevoegde dierenarts kan toestemming geven voor uitzonderingen voor hogere doseringen in 
aanvullende diervoeders. 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 10  –  lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien er op grond van de beschikbare 
wetenschappelijke en technische gegevens 
redenen zijn om te veronderstellen dat het 
gebruik van het specifieke voeder wellicht 
niet aan het bijzondere beoogde 
voedingsdoel voldoet of een negatieve 
uitwerking heeft op de gezondheid van 
dieren en mensen, het milieu en 
dierenwelzijn, dient de Commissie binnen 
drie maanden een verzoek om een 
beoordeling, vergezeld van het dossier, in 
bij de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (hierna “de Autoriteit” 
genoemd). De Autoriteit brengt binnen zes 
maanden na ontvangst van het verzoek 
advies uit. Die termijn wordt verlengd 
wanneer de Autoriteit aanvullende 
informatie van de aanvrager verlangt.

4. Indien er op grond van de beschikbare 
wetenschappelijke en technische gegevens 
redenen zijn om te veronderstellen dat het 
gebruik van het specifieke voeder wellicht 
niet aan het bijzondere beoogde 
voedingsdoel voldoet of een negatieve 
uitwerking heeft op de gezondheid van 
dieren en mensen, het milieu en 
dierenwelzijn, dient de Commissie of een 
lidstaat binnen drie maanden een verzoek 
om een beoordeling, vergezeld van het 
dossier, in bij de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (hierna “de Autoriteit” 
genoemd). De Autoriteit brengt binnen zes 
maanden na ontvangst van het verzoek 
advies uit. Die termijn wordt verlengd 
wanneer de Autoriteit aanvullende 
informatie van de aanvrager verlangt.

Or. de



PR\729030NL.doc 17/31 PE407.923v01-00

NL

Motivering

Naast de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid moeten ook de lidstaten de mogelijkheid 
hebben om een wetenschappelijke toetsing van de door de producent verstrekte gegevens aan 
te vragen. 

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 12  –  lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het bedrijf onder zijn leiding draagt 
een exploitant van een diervoederbedrijf er 
zorg voor dat verplichte 
etiketteringsgegevens in alle stadia van de 
voedselketen kunnen worden 
doorgegeven, zodat de eindgebruiker in 
overeenstemming met deze verordening 
over de benodigde informatie kan 
beschikken.

5. In het bedrijf onder zijn leiding draagt 
een exploitant van een diervoederbedrijf er 
zorg voor dat verplichte 
etiketteringsgegevens in alle stadia van de 
voedselketen worden doorgegeven, zodat 
de eindgebruiker in overeenstemming met 
deze verordening over de benodigde 
informatie kan beschikken.

Or. de

Motivering

Het doorgeven van informatie in alle stadia van de voedselketen is een van de
basisvoorwaarden voor de traceerbaarheid en de voedselveiligheid overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 178/2002. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 13  – lid 1 – onder b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voor de etikettering 
verantwoordelijke persoon stelt op verzoek 
van de bevoegde autoriteit een 
wetenschappelijke onderbouwing van de 

(b) de voor de etikettering 
verantwoordelijke persoon stelt op verzoek 
van de bevoegde autoriteit een 
wetenschappelijke onderbouwing van de 
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betrouwbaarheid van de claim ter 
beschikking, hetzij door middel van 
algemeen beschikbare wetenschappelijke 
gegevens, hetzij op basis van met 
bewijsstukken gestaafd onderzoek van het 
bedrijf. De wetenschappelijke 
onderbouwing is beschikbaar op het tijdstip 
dat het diervoeder in de handel wordt 
gebracht.

betrouwbaarheid van de claim ter 
beschikking, hetzij door middel van 
algemeen beschikbare wetenschappelijke 
gegevens, hetzij op basis van met 
bewijsstukken gestaafd onderzoek van het 
bedrijf. De wetenschappelijke 
onderbouwing is beschikbaar op het tijdstip 
dat het diervoeder in de handel wordt 
gebracht. Na dit tijdstip hebben de 
consumenten het recht om door de 
bevoegde autoriteit in het bezit te worden 
gesteld van de wetenschappelijke 
onderbouwing of de bevoegde autoriteit te 
verzoeken hun de wetenschappelijke 
onderbouwing later door de producent te 
doen toekomen.

Or. de

Motivering

Reclame-uitingen en claims moeten controleerbaar zijn. Het lijkt wenselijk de 
wetenschappelijke onderbouwing van deze boodschappen niet principieel verplicht te maken, 
maar slechts op verzoek van de bevoegde autoriteiten. De consumenten moeten echter de 
mogelijkheid worden geboden om voldoende informatie te krijgen van de autoriteiten, ofwel 
de autoriteiten te verzoeken dat zij de producent vragen de informatie te doen toekomen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 13  –  lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd lid 1 zijn claims 
betreffende de optimalisering van de 
voeding en de ondersteuning of 
bescherming van de fysiologische 
toestanden toegestaan, voor zover zij niet 
op een farmacologische of 
immunologische werking berusten.

2. Onverminderd lid 1 zijn claims 
betreffende de optimalisering van de 
voeding en de ondersteuning of 
bescherming van de fysiologische 
toestanden toegestaan, voor zover zij niet 
op een farmacologische of specifieke 
immunologische werking berusten.

Or. de
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Motivering

Verklaringen over algemene immunologische effecten moeten in principe mogelijk zijn 
wanneer zij in de zin van lid 1 bewezen kunnen worden. Dit geldt uitsluitend voor algemene 
claims, zoals "versterkt het immuunsysteem", en niet voor claims betreffende het verhinderen, 
behandelen of genezen van een aandoening (zoals bij vaccins), hetgeen door lid 3 
uitdrukkelijk uitgesloten wordt. 

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) indien beschikbaar, het 
erkenningnummer van het bedrijf dat 
overeenkomstig artikel 17 van Verordening 
(EG) nr. 1774/2002 of artikel 10 van 
Verordening (EG) nr. 183/2005 toegekend 
is. Indien een producent over verscheidene 
nummers beschikt, gebruikt hij het in het 
kader van Verordening (EG) nr. 183/2005 
verkregen nummer;

(c) het erkenningnummer van het bedrijf dat 
overeenkomstig artikel 17 van Verordening 
(EG) nr. 1774/2002 of artikel 10 van 
Verordening (EG) nr. 183/2005 toegekend 
is. Indien een producent over verscheidene 
nummers beschikt, gebruikt hij het in het 
kader van Verordening (EG) nr. 183/2005 
verkregen nummer. De bevoegde autoriteit 
reikt aan geregistreerde bedrijven in de zin 
van Verordening (EG) nr. 183/2005 op 
verzoek van de producent een 
identificatienummer uit overeenkomstig 
het in Bijlage V, hoofdstuk II van 
Verordening (EG) nr. 183/2005 
vastgelegde formaat;

Or. de

Motivering

Alle erkennings- en identificatienummers van bedrijven moeten overeenkomstig de Richtlijnen 
95/69/EG en 98/51/EG hetzelfde formaat hebben. Erkenningsnummers overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 183/2005 over diervoederhygiëne hebben wel een identiek formaat 
maar worden niet toegekend aan producenten van voeders voor gezelschapsdieren. Voor dit 
soort bedrijven geldt geen verplichte erkenning in de zin van deze verordening. Op verzoek 
van de betrokken producent moet een dergelijk erkenningsnummer worden afgegeven om te 
zorgen voor uniformiteit van de nummers en traceerbaarheid van de producten.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 16  –  lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de gebruikte benaming van het 
voedermiddel overeenstemt met een van de 
in de communautaire lijst overeenkomstig 
artikel 25 opgenomen benamingen en de 
voor de etikettering verantwoordelijke 
persoon de bepalingen daarvan niet 
toepast, wordt dit duidelijk aangegeven op 
het etiket.

3. Indien de gebruikte benaming van het 
voedermiddel overeenstemt met een van de 
in de communautaire lijst overeenkomstig 
artikel 25 opgenomen benamingen maar de 
voor de etikettering verantwoordelijke 
persoon de bepalingen daarvan niet toepast 
of het voedermiddel niet beantwoordt aan 
de daarin vastgelegde criteria, wordt dit 
duidelijk aangegeven op het etiket.

Or. de

Motivering

In de lijst worden kwaliteitscriteria voor bepaalde voedermiddelen vastgelegd (bijvoorbeeld 
eiwitgehalte van tarwezemelen). Wanneer een producent de begrippen van de lijst gebruikt 
maar de kwaliteitseisen niet nakomt, moet dat duidelijk worden aangegeven (bvb. 
tarwezemelen; "zetmeelgehalte lager dan X%"). 

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 17  – lid 2 – onder b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) indien de gewichtspercentages van de 
in mengvoeder verwerkte voedermiddelen 
voor voedselproducerende dieren niet op 
het etiket worden vermeld, stelt de 
producent op verzoek informatie ter 
beschikking betreffende de kwantitatieve 
samenstelling binnen een bereik van +/-
15% van de waarde volgens de 
voederformulering, tenzij hij van oordeel is 
dat deze informatie vanuit een 
commercieel oogpunt gevoelig is en dat de 
onthulling ervan een inbreuk kan vormen 

(b) indien de gewichtspercentages van de 
in mengvoeder verwerkte voedermiddelen 
voor voedselproducerende dieren niet op 
het etiket worden vermeld, stelt de 
producent de koper op verzoek informatie 
ter beschikking betreffende de exacte
kwantitatieve samenstelling volgens de 
feitelijke voederformulering. Deze 
bepaling geldt niet voor voedermiddelen 
waarvan 2 gewichtsprocent of minder in 
mengvoeders verwerkt is, indien de 
producent van oordeel is dat deze 
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op zijn intellectuele-eigendomsrechten; informatie vanuit een commercieel 
oogpunt gevoelig is en hij met redenen 
omkleed kan bewijzen dat de onthulling 
ervan een inbreuk vormt op zijn 
intellectuele-eigendomsrechten;

Or. de

Motivering

De producent mag zich slechts beroepen op zijn intellectuele-eigendomsrechten indien hij 
bewijzen kan voorleggen. Bovendien is voor de producent intellectuele-eigendomsrecht 
slechts relevant voor micro-componenten die minder dan 2% van het mengvoeder uitmaken. 
De schommelingsmarge van +/–15% van de waarde, die in de vigerende verordening is 
vastgesteld, moest de producent enige flexibiliteit bieden bij het vooraf bestellen van etiketten 
(a priori). Voor een bijbestelling (a posteriori) is deze flexibiliteit echter niet vereist omdat de 
nauwkeurige samenstelling op dat moment bekend is. 

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – Inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op het etiket van voeders voor 
gezelschapsdieren wordt een gratis 
telefoonnummer vermeld, zodat de koper
naast de verplichte gegevens aanvullende 
informatie kan ontvangen over:

Op het etiket van voeders voor 
gezelschapsdieren wordt vermeld dat de 
koper gratis contact kan opnemen, zodat 
hij zijn recht kan doen gelden om naast de 
verplichte gegevens aanvullende informatie 
te ontvangen over:

Or. de

Motivering

Een gratis telefoonnummer is slechts een van de vele mogelijkheden voor de koper om 
aanvullende informatie te verkrijgen over de precieze samenstelling van voeders voor 
gezelschapsdieren. Vooral voor KMO's kan het beschikbaar stellen van een gratis 
telefoonnummer (zo mogelijk in verscheidene officiële talen van de EU) een naar verhouding 
te hoge financiële last betekenen. 
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 21  –  lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer het gaat om hoeveelheden
voeder voor gezelschapsdieren die niet 
meer dan het dagrantsoen voor de 
desbetreffende diersoort vormen en in 
verpakkingen met meer recipiënten worden 
verkocht, hoeven de gegevens 
overeenkomstig artikel 15, onder b), c) en 
f), en artikel 17, lid 1, onder c), e) en f), 
alleen op de verpakking te worden 
aangebracht in plaats van op iedere 
recipiënt. 

7. Wanneer het gaat om recipiënten van 
voeder voor gezelschapsdieren die niet 
meer dan het dagrantsoen voor de 
desbetreffende diersoort vormen en in 
verpakkingen met meer recipiënten worden 
verkocht, hoeven de gegevens 
overeenkomstig artikel 15, onder b), c) en 
f), en artikel 17, lid 1, onder c), e) en f), 
alleen op de verpakking te worden 
aangebracht in plaats van op iedere 
recipiënt. 

Or. de

Motivering

Veel voeders voor gezelschapsdieren worden verkocht in verpakkingen met meerdere 
recipiënten. In dat geval is het wenselijk dat de verplichting om gegevens te vermelden alleen 
geldt voor de verpakking.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een producent die een voedermiddel 
wenst te gebruiken dat niet in de lijst 
voorkomt, moet vooraf een aanvraag 
indienen om het in de lijst als bedoeld in 
artikel 27, lid 1 op te nemen. 

Or. de

Motivering

De lijst is geen officieel erkende "positieve" catalogus, maar wordt door de 
diervoederbranche op eigen verantwoordelijkheid opgesteld. Een nieuw voedermiddel dat een 
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producent wenst te gebruiken moet echter in overleg met de marktdeelnemers en de bevoegde 
autoriteiten in de lijst worden opgenomen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 26  –  lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie moedigt de opstelling 
van twee communautaire gedragscodes 
voor etikettering (hierna "gedragscodes" 
genaamd) aan, waarvan een voor voeders 
voor gezelschapsdieren en een voor 
diervoeders voor voedselproducerende 
dieren. Zij betreffen het toepassingsgebied 
van de facultatieve etikettering 
overeenkomstig artikel 22 en dragen bij tot
de verbetering van de deugdelijkheid van 
de etikettering.

1. De Commissie moedigt de opstelling 
van twee communautaire gedragscodes 
voor etikettering (hierna "gedragscodes" 
genaamd) aan, waarvan een voor voeders 
voor gezelschapsdieren en een voor 
diervoeders voor voedselproducerende 
dieren. Zij zijn voor de producenten een 
hulpmiddel bij de toepassing van de 
etiketteringsvoorschriften en geven 
toelichting bij de bepaling betreffende de 
facultatieve etikettering overeenkomstig 
artikel 22.

Or. de

Motivering

Er moet duidelijk op worden gewezen dat richtsnoeren en gedragscodes bijdragen aan de 
omzetting van de wettelijke bepalingen. Zij kunnen de interpretatie van de wettelijk bepaalde 
vrije speelruimte vergemakkelijken, maar zijn toch geen middel voor flexibilisering. 

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 27  –  lid 1 – Inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lijst en de gedragscodes 
worden opgesteld, worden zij, zo nodig, 
verder ontwikkeld en gewijzigd door 
vertegenwoordigers van de verschillende 

Wanneer de lijst en de gedragscodes 
worden opgesteld, worden zij, zo nodig, 
verder ontwikkeld en gewijzigd door 
vertegenwoordigers van de verschillende 



PE407.923v01-00 24/31 PR\729030NL.doc

NL

sectoren van de Europese 
diervoederbranche:

sectoren van de Europese 
diervoederbranche (producenten en 
consumenten):

Or. de

Motivering

Zowel de producenten als de consumenten moeten deelnemen aan de opstelling en de 
aanpassing van de lijst en de gedragscode. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 27  –  lid 2 – Inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie keurt de lijst, de 
ontwerpgedragscodes en de 
ontwerpwijzigingen daarvan goed 
overeenkomstig de in artikel 29, lid 2,
bedoelde procedure, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

De Commissie keurt de lijst, de 
ontwerpgedragscodes en de 
ontwerpwijzigingen daarvan goed 
overeenkomstig de in artikel 29, lid 4,
bedoelde procedure, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Or. de

Motivering

De opstelling en de wijziging van de lijst en de gedragscode zijn maatregelen van algemene 
strekking die veranderingen aanbrengen in niet-wezenlijke bepalingen van de onderhavige 
verordening o.a. via toevoeging. Daarom moeten deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met toetsing waarin artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
voorziet.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 27  –  lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie publiceert de titels en 
referenties van de lijst en de gedragscodes 
in de C-reeks van het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

3. De Commissie publiceert de lijst en de 
gedragscodes in de C-reeks van het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. de

Motivering

De publicatie draagt bij tot de transparantie. 

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn artikel 5 bis, de leden 1, 2, 
4 en 6, en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 van dat 
besluit.

Or. de

Motivering

De urgentieprocedure dient om de Commissie de mogelijkheid te bieden verbodsbepalingen 
met onmiddellijke werking overeenkomstig artikel 6 uit te vaardigen. 
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voedermiddelen moeten volgens de 
goede productiepraktijken van Verordening 
(EG) nr. 183/2005 vrij zijn van chemische 
onzuiverheden die het gevolg zijn van het 
productieproces en technische hulpstoffen, 
tenzij er een specifiek maximumgehalte in 
de lijst overeenkomstig artikel 25 is 
vastgesteld.

1. Voedermiddelen moeten volgens de 
goede productiepraktijken van Verordening 
(EG) nr. 183/2005 vrij zijn van chemische 
onzuiverheden die het gevolg zijn van het 
productieproces en technische hulpstoffen, 
tenzij er een specifiek maximumgehalte 
overeenkomstig artikel 6 bis is vastgesteld.

Or. de

Motivering

Het vaststellen van maximumgehalten voor chemische onzuiverheden die het gevolg zijn van 
het productieproces alsook voor technische hulpstoffen is van wezenlijk belang voor de 
voedselveiligheid en moet daarom in de verordening worden opgenomen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – hoofdstuk I – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De exploitant van het diervoederbedrijf 
die het diervoeder in de handel brengt, 
deelt de klant op zijn verzoek de niet in lid 
1 vermelde namen mee.

3. De exploitant van het diervoederbedrijf 
die het diervoeder in de handel brengt, 
deelt de klant op zijn verzoek de niet in lid 
1 vermelde namen en de andere in lid 1 
bedoelde gegevens betreffende de 
toevoegingsmiddelen mee.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig artikel 17 moet principieel de toegang tot informatie over de samenstelling 
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van diervoeder en het gebruik van toevoegingsmiddelen op verzoek worden gewaarborgd, 
zelfs wanneer de gegevens niet op het etiket moeten worden vermeld.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – hoofdstuk I – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De exploitant van het 
diervoederbedrijf die het diervoeder in de 
handel brengt, deelt de klant op zijn 
verzoek de niet in lid 1 vermelde namen 
en de andere in lid 1 bedoelde gegevens 
betreffende de toevoegingsmiddelen mee.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig artikel 17 moet principieel de toegang tot informatie over de samenstelling 
van diervoeder en het gebruik van toevoegingsmiddelen op verzoek worden gewaarborgd, 
zelfs wanneer de gegevens niet op het etiket moeten worden vermeld.
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TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie beoogt een diepgaande wijziging van de Europese wetgeving 
inzake diervoeding. Daarbij gaat het er zowel om de wetgeving te vereenvoudigen als om 
deze af te stemmen op de bepalingen inzake de menselijke voeding.  
Centraal in het wetgevingsvoorstel staan de volgende uitvoerig toegelichte elementen. 

1. De "open vermelding" van de voedermiddelen

Het vermelden van de voedermiddelen die in mengvoeders zijn verwerkt en de precieze 
hoeveelheid ervan (de "open vermelding") was een van de voornaamste eisen van het 
Europees Parlement naar aanleiding van de BSE-crisis en in het kader van de eisen van de 
BSE-enquêtecommissie aan de Europese Commissie (cf. de resolutie van 19 februari 1997 
over de conclusies van de tijdelijke enquêtecommissie BSE). 

Het Parlement heeft "er steeds de nadruk op gelegd dat de consumenten niet alleen optimaal 
moeten worden beschermd, maar door duidelijke en transparante etikettering ook zelf moeten 
kunnen beslissen welke levensmiddelen van welke oorsprong zij met het oog op veiligheid en 
gezondheid willen kiezen.  Dit dient ook voor de landbouwers te gelden, die bij de aankoop 
van mengvoeders immers eveneens op ondubbelzinnige etikettering zijn aangewezen".

In haar wetgevingsvoorstel voor de latere Richtlijn 2002/2/EG betreffende het verkeer van 
mengvoeders voorzag de Commissie in het opstellen van een lijst van voedermiddelen met 
een nauwkeurige vermelding van de gewichtspercentages. Het voorstel werd door het 
Parlement in eerste en tweede lezing goedgekeurd; in de Raad bleek echter tegen de open 
vermelding heel wat verzet te rijzen. In het daarop volgende Bemiddelingscomité kwamen 
Raad en Parlement tot een vergelijk, dat enerzijds voorzag in de verplichte vermelding van de 
voedermiddelen op het etiket of de bijsluiter, met opgave van het gewichtspercentage ervan, 
waarbij echter een marge van +/–15% van de vermelde waarde wordt getolereerd (artikel 1, 
lid 4 van Richtlijn 2002/2/EG). In ruil daarvoor kreeg de klant het recht om op zijn verzoek de 
exacte samenstelling van het mengvoeder te kennen. (Artikel 1, lid 1 van Richtlijn 
2002/2/EG)1

Deze bepaling is achteraf voor het Hof van Justitie aangevochten door bedrijven uit de sector 
en enkele lidstaten.  Het Hof van Justitie heeft echter in zijn arrest van 6 december 2005 de 
rechtmatigheid van de richtlijn ondubbelzinnig bevestigd en de kritiek van de eisers 
grotendeels afgewezen.  Op slechts één enkel punt stemde het Hof in met de argumenten van 
de eisers en bekritiseerde het de in art. 1, lid 1 voorgeschreven "exacte informatie op verzoek" 
als niet in verhouding staand tot het aangegeven doel van de richtlijn 
(gezondheidsbescherming), waarbij het Hof een afweging heeft gemaakt tussen de 
toegevoegde waarde van een exacte vermelding op verzoek ten behoeve van de 
gezondheidsbescherming en de daaruit voortvloeiende rompslomp voor de producenten. 

                                               
1 Cf. de verslagen A5-0233/2000, A5-0079/2001 en A5-0421/2001
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Tijdens de op dat arrest gebaseerde wetgevingsprocedure1 tot wijziging van Richtlijn 
2002/2/EG kwamen het Parlement en de Raad overeen om, met het oog op de aangekondigde 
voorstellen voor een omvattende herschikking van de wetgeving inzake diervoeding, geen 
wijzigingen in de basistekst aan te brengen die verder gaan dan wat uit hoofde van het arrest 
van het Hof moest worden gewijzigd, omdat "zij verwachten [dat] daarbij (...) in dit verband 
ook de kwestie van de zogeheten "open declaratie van bestanddelen" in haar geheel opnieuw 
onder de loep zal worden genomen. Zij verwachten van de kant van de Commissie ook nieuwe 
voorstellen, die zowel rekening houden met het belang van de landbouwers bij een precieze en 
gedetailleerde informatie over de bestanddelen van diervoeders als met het belang van de 
industrie bij een toereikende bescherming van bedrijfsgeheimen2.“

Tegen deze achtergrond is het onderhavige voorstel uitgewerkt. Het voorziet in de vermelding 
van de in mengvoeders verwerkte voedermiddelen in dalende volgorde, waarbij de 
vermelding van het gewichtspercentage facultatief blijft. De klant kan, overeenkomstig artikel 
17, lid 2, op verzoek bij de producent informatie krijgen over de samenstelling. De producent 
heeft echter volgens het Commissievoorstel de mogelijkheid om deze informatie te weigeren 
wanneer hij van oordeel is "dat de onthulling ervan een inbreuk kan vormen op zijn 
intellectuele-eigendomsrechten."

De rapporteur is van mening dat, in het licht van het arrest van het Hof inzake etikettering van 
voedermiddelen, ervoor moet worden gezorgd dat rekening wordt gehouden én met het recht 
op informatie van de koper én met het rechtmatige belang van de producent om zijn 
intellectuele eigendom te beschermen. De beslissing om al dan niet in te gaan op een verzoek 
van een klant mag echter niet alleen aan het oordeel van de producent worden overgelaten. 

Het beginsel van de "open vermelding" moet, tegen de achtergrond van het arrest van het Hof 
van Justitie en het onderhavige wetgevingsvoorstel, zo worden geïnterpreteerd dat de koper, 
eventueel op met redenen omkleed verzoek, de principiële mogelijkheid krijgt om volgens een 
wettelijk vastgelegde procedure informatie te verkrijgen. 

De amendementen op het Commissievoorstel voorzien in de volgende stappen: 
1. De vermelding van alle voedermiddelen in dalende volgorde van hun 

gewichtspercentage is verplicht; de vermelding van de gewichtspercentages is 
facultatief, behalve in de in artikel 17, lid 2, punt 1 genoemde gevallen.

2. De klant heeft het recht van de producent de informatie over de gewichtspercentages 
te verkrijgen. Deze vermelding moet exact zijn, aangezien de marge van +/– 15% a 
posteriori, d.w.z. na afloop van het productieproces, niet zinvol lijkt. 

3. De producent kan weigeren de informatie te verstrekken wanneer hij kan bewijzen dat 
de onthulling ervan een inbreuk kan vormen op zijn intellectuele-eigendomsrechten, 
d.w.z. wanneer hij kan bewijzen dat hij op grond van eigen of verworven onderzoek 
daadwerkelijk een te beschermen intellectuele-eigendomsrecht bezit. Voor de 
hoofdbestanddelen van een mengvoeder die meer dan 2 gewichtsprocent 

                                               
1 Voor meer details, zie verslag A6-0411/2006
2 Beschikking nr. 623/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot wijziging van 
Richtlijn 2002/2/EG tot wijziging van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad over het verkeer van mengvoeders, PB 
L 154 van 14.6.2007.
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vertegenwoordigen is deze mogelijkheid echter uitgesloten aangezien uit gegevens van 
de sector blijkt dat op dat vlak geen beroep kan worden gedaan op een wezenlijk 
belang aan intellectuele eigendom. 

4. Indien de producent zijn recht uitoefent om te weigeren de bestanddelen die minder 
dan 2% vertegenwoordigen bekend te maken, kan de klant zich tot de bevoegde 
autoriteit wenden. Enerzijds heeft de autoriteit te allen tijde het recht om de precieze 
samenstelling van het mengvoerder bekend te maken en, anderzijds, om de aanspraak 
op een intellectuele-eigendomsrecht te onderzoeken. De bevoegde autoriteit kan aan 
de bekendmaking van de precieze samenstelling na toetsing van de aanspraken van de 
producent op bescherming van zijn intellectuele-eigendomsrecht eventueel de 
voorwaarde koppelen dat een vertrouwelijkheidsverklaring wordt ondertekend. 

2. Etikettering van toevoegingsmiddelen in diervoeders

De Commissie stelt een verplichte etikettering voor van toevoegingsmiddelen waarvoor met 
het oog op de toelating ervan een maximumgehalte is bepaald of die tot de categorie van de 
zoötechnische toevoegingsmiddelen behoren, dan wel werkzaam zijn tegen sommige 
parasieten. De etikettering van de andere toevoegingsmiddelen is facultatief. Afgezien 
daarvan moet ook in dit geval op verzoek van de klant informatie worden verstrekt over het 
gebruik van toevoegingsmiddelen. De rapporteur stelt voor deze bepaling nauwkeuriger te 
formuleren. 

3. Zelfregulering door middel van gedragscodes en richtsnoeren

De ervaring met de wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne (de Verordeningen (EG) nr. 
852/2003 en nr. 853/2003) en de diervoederhygiëne (Verordening (EG) nr. 183/2005) leert 
ons dat richtsnoeren en gedragscodes die door het bedrijfsleven worden voorgesteld zinvol 
kunnen bijdragen aan de omzetting van de wettelijke bepalingen in de praktijk. Ongetwijfeld 
kunnen ook op het gebied van de etikettering van diervoeders dergelijke richtsnoeren 
waardevolle diensten bewijzen. Er moet echter in de wettekst ondubbelzinnig op worden 
gewezen dat deze richtsnoeren of codes niet gezien mogen worden als quasi-wetgeving.  Hun 
enige functie is de omzetting van de verordening in de praktijk te vergemakkelijken en de 
eventueel in de verordening vastgelegde speelruimte te interpreteren; zij mogen echter 
geenszins worden misbruikt om wettelijke bepalingen af te zwakken. 

4. Verontreinigde voedermiddelen

Aangezien in het verleden al vaker is gebleken dat verontreinigde stoffen met een schier 
grenzeloze criminele vindingrijkheid in diervoeders wordt verwerkt, moeten de regels voor 
verontreinigde voedermiddelen zeer duidelijk worden geformuleerd. De juridische situatie in 
de Europese Unie is er zonder enige twijfel op verbeterd dank zij Richtlijn 2002/32/EG die er 
is gekomen naar aanleiding van het dioxineschandaal. Met name maakte het in artikel 5 van 
de richtlijn verankerde verbod op het aanlengen van voeders komaf met een ruim verbreide 
praxis: het versnijden van onbelaste stoffen met schadelijke stoffen tot de waarden opnieuw 
onder de toegelaten grenswaarden komen te liggen. 

In Richtlijn 2002/32/EG wordt in dat verband bepaald dat verontreinigde stoffen niet als 
voedermiddel mogen worden gebruikt. Het is echter niet geheel duidelijk wat met dergelijke 
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stoffen gebeurt nadat zij uit het verkeer zijn gehaald. Artikel 8 biedt de lidstaten de 
mogelijkheid om bepaalde toegelaten zuiveringsprocédés voor verontreinigde voedermiddelen 
te gebruiken (bvb. filtreren van visolie met actieve kool voor de vermindering van het 
dioxinegehalte, of ammoniumbehandeling voor de afbraak van aflatoxines). 

Daarom stelt de Commissie voor, voor verontreinigde diervoeders of voedermiddelen een 
duidelijke etikettering voor te schrijven (zie artikel 20). Los van de etiketteringsvoorschriften 
moet er echter voor worden gezorgd dat deze verontreinigde stoffen niet op illegale wijze 
worden gebruikt en dat het verbod op het aanlengen wordt nageleefd. 

5. Uitvoeringsbepalingen (comitologie) 

In Besluit nr. 1999/468/EG van de Raad wordt bepaald dat, in geval van een basisbesluit, 
dat wordt aangenomen in het kader van een medebeslissingsprocedure, maatregelen van 
algemene strekking die ten doel hebben niet-essentiële onderdelen van dat besluit te wijzigen, 
ook indien de wijziging behelst dat sommige van deze niet-essentiële onderdelen worden 
geschrapt of dat het besluit wordt aangevuld met nieuwe niet-essentiële onderdelen, worden 
genomen volgens de regelgevingsprocedure met toetsing. Daarom stelt de rapporteur voor dat 
ook voor de vaststelling van grenswaarden voor verontreinigingen en technische hulpstoffen 
(zie artikel 6 bis), de vaststelling van richtsnoeren ter verduidelijking van de werkingssfeer 
(zie artikel 7) en de goedkeuring van de lijst en de gedragscodes (zie artikel 27) de 
regelgevingsprocedure met toetsing wordt gevolgd. Al deze maatregelen zijn maatregelen van 
algemene strekking en beantwoorden aan de criteria van Besluit nr. 1999/468/EG voor de 
toepassing van de regelgevingsprocedure met toetsing. 

Toch is het wenselijk dat, met het oog op de uitbreiding van de "negatieve lijst" van artikel 6 
de urgentieprocedure wordt gevolgd, opdat de Commissie voor bepaalde stoffen in 
diervoeders een verbod met onmiddellijke werking kan uitvaardigen.
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