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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
                majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu 
privire la introducerea pe piață și utilizarea furajelor
COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD)

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0124),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), precum și articolul 37 și articolul 152 alineatul 
(4) litera (b) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C6-0128/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Majoritatea crizelor din sectorul 
alimentar s-au datorat, până în prezent, 
furajelor contaminate. 

Or. de

Justificare

Die großen Lebensmittelkrisen der letzten 10 Jahre gingen fast immer von Futtermitteln aus 
(Tiermehl im Falle von BSE, Dioxin im Schweinefutter, Hormone in verfütterten 
Industriezuckerlösungen usw.).
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În urma crizelor legate de ESB și de 
dioxină, s-a introdus în 2002 obligația de a 
indica procentul din greutate al tuturor 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
în furajele combinate. În paralel, s-a 
îmbunătățit semnificativ nivelul siguranței 
alimentelor și furajelor, datorită 
Regulamentelor (CE) nr. 178/2002 și nr. 
183/2005 și a măsurilor de punere în 
aplicare a acestora, accentul fiind pus pe 
responsabilitatea operatorilor din sectorul 
hranei animalelor și din cel alimentar, pe 
sistemul de trasabilitate îmbunătățit, pe 
introducerea principiului analizei riscurilor 
și punctului critic de control (HACCP) în 
întreprinderile din sectorul hranei 
animalelor și pe ghidurile privind bunele 
practici de igienă în întreprinderile din 
sectorul hranei animalelor. Aceste realizări 
pozitive, care se reflectă în notificările 
sistemului rapid de alertă pentru alimente 
și furaje, justifică faptul că ar trebui 
suprimată obligația de a indica procentul 
din greutate al tuturor materiilor prime 
pentru furaje încorporate în furajele 
combinate. Procentele exacte ar putea fi 
comunicate în mod facultativ.

(17) În urma crizelor legate de ESB și de 
dioxină, s-a introdus în 2002, la inițiativa 
Parlamentului European, obligația de a 
indica procentul din greutate al tuturor 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
în furajele combinate. În paralel, s-a 
îmbunătățit semnificativ nivelul siguranței 
alimentelor și furajelor, datorită 
Regulamentelor (CE) nr. 178/2002 și nr. 
183/2005 și a măsurilor de punere în 
aplicare a acestora, accentul fiind pus pe 
responsabilitatea operatorilor din sectorul 
hranei animalelor și din cel alimentar, pe 
sistemul de trasabilitate îmbunătățit, pe 
introducerea principiului analizei riscurilor 
și punctului critic de control (HACCP) în 
întreprinderile din sectorul hranei 
animalelor și pe ghidurile privind bunele 
practici de igienă în întreprinderile din 
sectorul hranei animalelor. Aceste realizări 
pozitive, care se reflectă în notificările 
sistemului rapid de alertă pentru alimente 
și furaje, justifică faptul că ar trebui 
suprimată obligația de a indica procentul 
din greutate al tuturor materiilor prime 
pentru furaje încorporate în furajele 
combinate. Procentele exacte pot fi 
comunicate în mod facultativ, însă trebuie 
să fie cunoscute autorităților și ar trebui 
să fie puse la dispoziția consumatorilor 
interesați, la cererea acestora.  

Or. de

Justificare

Die offene Deklaration der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse muss dadurch gewährleistet 



PR\729030RO.doc 7/30 PE407.923v01-00

RO

bleiben, dass der Zugang zu dieser Information sichergestellt wird, obwohl die Angaben auf 
dem Etikett nur freiwillig erfolgen.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 
informații importante referitoare la datele 
privind compoziția. Ținând seama de 
evoluția recentă a legislației comunitare, 
care oferă garanții sporite în ceea ce 
privește, în special, HACCP, trasabilitatea, 
normele stricte de igienă și dezvoltarea 
ghidurilor comunitare privind bunele 
practici de igienă, fabricantului ar trebui să 
i se permită să respingă solicitarea în cazul 
în care consideră că transmiterea 
informațiilor solicitate ar aduce atingere 
drepturilor sale de proprietate intelectuală. 
Acest lucru nu ar afecta siguranța 
alimentelor și a furajelor, deoarece 
autoritățile competente au întotdeauna 
dreptul de a cunoaște procentul exact al 
tuturor materiilor prime pentru furaje.

(19) În anumite sectoare în care 
producătorul nu este obligat să includă 
indicații pe etichetă, clientul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita informații 
suplimentare. Cu toate acestea, indicarea 
materiilor prime pentru furaje încorporate 
într-un furaj combinat în ordinea 
descrescătoare a greutății, oferă deja 
informații importante referitoare la datele 
privind compoziția. Ținând seama de 
evoluția recentă a legislației comunitare, 
care oferă garanții sporite în ceea ce 
privește HACCP, trasabilitatea, normele 
stricte de igienă și dezvoltarea ghidurilor 
comunitare privind bunele practici de 
igienă, fabricantului ar trebui să i se 
permită să limiteze solicitarea la materiile 
prime care reprezintă peste 2% din 
procentul de greutate al furajelor 
combinate, în cazul în care poate dovedi că 
transmiterea informațiilor solicitate ar 
aduce atingere drepturilor sale de 
proprietate intelectuală. Acest lucru nu ar 
afecta siguranța alimentelor și a furajelor, 
deoarece autoritățile competente au 
întotdeauna dreptul de a cunoaște procentul 
exact al tuturor materiilor prime pentru 
furaje, precum și obligația de a transmite 
și consumatorilor aceste informații, în 
cazul în care există  motive îndreptățite de 
a suspecta o încălcare a legislației 
relevante.

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Dacă făina de carne și oase din 
categoria 3 în sensul Regulamentului 
(CE) nr. 1774/2002 provenită din resturi 
animale destinate hranei pentru oameni 
poate fi folosită, în anumite condiții 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
1774/2002 și Regulamentul (CE) nr. 
999/2001, ca materie primă pentru furaje, 
trebuie să se asigure menționarea clară a 
făinii de carne și oase pe etichetele 
furajelor combinate. 

Or. de

Justificare

Die Kommission hat eine Änderung der Verordnung Nr. 999/2001 angekündigt, die zu einer 
Zulassung von Tiermehl der Kategorie 3 in bestimmten Futtermitteln für Nicht-Wiederkäuer 
führen könnte. In einem solchen Fall müsste die deutliche Kennzeichnung von Tiermehl in 
Mischfuttermitteln - über die Auflistung der verwendeten Futtermittel-Ausgangserzeugnisse 
gemäß Artikel 17 hinaus - sichergestellt werden.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Directiva 2002/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 mai 2002 
privind substanțele nedorite din furaje nu 
reglementează etichetarea furajelor care 
conțin niveluri excesive de substanțe 
nedorite. Prin urmare, ar trebui stabilite 
dispoziții adecvate. 

(20) Directiva 2002/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 mai 2002 
privind substanțele nedorite din furaje nu 
reglementează etichetarea furajelor care 
conțin niveluri excesive de substanțe 
nedorite. Prin urmare, ar trebui stabilite 
dispoziții adecvate pentru a se garanta 
respectarea interdicției privind diluarea 
menționată la articolul 5 din Directiva 
2002/32/CE și pentru a se exclude 
posibilitatea ca anumite încărcături să 
ajungă pe piață în vederea  
decontaminării sau a evacuării.    

Or. de

Justificare

Kontaminierte Futtermittel dürfen nicht in die Nahrungskette gelangen.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Experiența implicării părților 
interesate în stabilirea standardelor cu 
ajutorul liniilor directoare comunitare în 
domeniul igienei furajelor a fost complet 
pozitivă. Elaborarea unor liste mai 
complete de către părțile interesate ar putea 
fi mai flexibilă și mai bine adaptată 
nevoilor de informații ale utilizatorului 
decât în cazul elaborării de către legislator. 
Părțile interesate pot decide asupra 
eforturilor pe care le consacră în funcție de 

(24) Experiența implicării părților 
interesate în stabilirea standardelor cu 
ajutorul liniilor directoare comunitare în 
domeniul igienei furajelor a fost complet 
pozitivă. Elaborarea unor liste mai 
complete de către părțile interesate ar putea 
fi mai flexibilă și mai bine adaptată 
nevoilor de informații ale utilizatorului 
decât în cazul elaborării de către legislator. 
Părțile interesate pot decide asupra 
eforturilor pe care le consacră în funcție de 



PE407.923v01-00 10/30 PR\729030RO.doc

RO

valoarea unei liste a materiilor prime 
pentru furaje. Listele actuale de materii 
prime pentru furaje din Directivele 
96/25/CE și 82/471/CEE ar trebui să 
devină versiunea inițială a Catalogului 
comunitar de materii prime pentru furaje 
care trebuie completat de părțile interesate 
în funcție de interesele acestora. Utilizarea 
catalogului ar trebui să fie facultativă, dar,
pentru a evita inducerea în eroare a 
cumpărătorului în privința identității reale 
a produsului, producătorul ar trebui să 
indice dacă folosește denumiri incluse în 
lista din catalog, chiar dacă nu îl aplică.

valoarea unei liste a materiilor prime 
pentru furaje. Listele actuale de materii 
prime pentru furaje din Directivele 
96/25/CE și 82/471/CEE ar trebui să 
devină versiunea inițială a Catalogului 
comunitar de materii prime pentru furaje 
care trebuie completat de părțile interesate 
în funcție de materiile prime folosite de 
acestea. Respectarea criteriilor 
menționate în Catalog privind materiile 
prime pentru furaje ar trebui să fie 
facultativă. Pentru a nu se induce însă în 
eroare cumpărătorul în privința identității 
reale a produsului, producătorul trebuie să 
indice dacă nu respectă criteriile stabilite 
în Catalog.

Or. de

Justificare

Jedes Futtermittel-Ausgangserzeugnis, das in Mischfuttermitteln verwendet wird, muss  im 
Katalog aufgeführt werden.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Etichetarea modernă ajută la stabilirea 
unei piețe concurențiale în care operatorii 
dinamici, eficienți, inovatori pot folosi din 
plin etichetarea pentru a-și vinde 
produsele. Ținând cont atât de relațiile între 
întreprinderi în comercializarea hranei 
pentru animale, cât și de relațiile între 
fabricantul și cumpărătorul de hrană pentru 
animale de companie, Codurile comunitare 
de bune practici privind etichetarea pentru 
aceste două situații ar putea constitui 
modalități utile de atingere a obiectivelor 
unei etichetări moderne. Aceste coduri pot 

(25) Etichetarea modernă ajută la stabilirea 
unei piețe concurențiale în care operatorii 
dinamici, eficienți, inovatori pot folosi din 
plin etichetarea pentru a-și vinde 
produsele. Ținând cont atât de relațiile între 
întreprinderi în comercializarea hranei 
pentru animale, cât și de relațiile între 
fabricantul și cumpărătorul de hrană pentru 
animale de companie, Codurile comunitare 
de bune practici privind etichetarea pentru 
aceste două situații ar putea constitui 
modalități utile de atingere a obiectivelor 
unei etichetări moderne. Aceste coduri
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interpreta cadrul oferit pentru etichetarea
voluntară.

reprezintă un instrument semnificativ, 
care ajută întreprinderile să aplice 
normele privind etichetarea furajelor.   

Or. de

Justificare

Es sollte hervorgehoben werden, dass Leitlinien und Verhaltenskodices zur praktischen 
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen beitragen. Sie dürfen die Interpretation von in der 
Gesetzgebung vorgesehenen Freiräumen erleichtern, sind allerdings kein Instrument zur 
Flexibilisierung.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 –  litera (a)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Directivei 90/167/CEE; (a) Directivei 90/167/CEE de stabilire a 
condițiilor de reglementare a preparării, 
introducerii pe piață și utilizării furajelor 
cu adaos de medicamente în Comunitate;

Or. de

Justificare

Der Antrag dient der Klarstellung.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 –  litera (b)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Directivei 2002/32/CE; (b) Directivei 2002/32/CE privind 
substanțele nedorite din furaje;
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Or. de

Justificare

Der Antrag dient der Klarstellung.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Furajul respectă dispozițiile tehnice 
privind impuritățile și alți determinanți 
chimici prevăzuți în anexa I.

(3) Furajul respectă dispozițiile tehnice 
privind impuritățile și alți determinanți 
chimici prevăzuți la articolul 6a.

Or. de

Justificare

Die Bestimmungen zur Verhinderung von Verunreinigungen und chemischen Belastungen der 
Futtermittel betreffen unmittelbar die Lebensmittelsicherheit und dürfen daher nicht dem 
Katalog und damit der Selbstregulierung der Industrie überlassen bleiben.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile competente transmit 
consumatorilor informațiile primite în 
conformitate cu alineatul (2), dacă 
acestea consideră că suspiciunea 
consumatorilor privind încălcarea 
legislației relevante justifică transmiterea 
informațiilor ulterior unei solicitări, în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (2) 
litera (b). După caz, autoritatea transmite 
informațiile doar dacă se semnează o 
declarație de confidențialitate. 
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Or. de

Justificare

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

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Din motive de maximă urgență, Comisia 
poate să recurgă la procedura de urgență 
menționată la articolul 29 alineatul (4a), 
în vederea garantării unui nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor. 

Or. de

Justificare

Im Interesse des Verbraucherschutzes sollte die Kommission die Möglichkeit haben, Verbote 
für bestimmte Materialien im Tierfutter mit unmittelbarer Wirkung auszusprechen. In solchen 
Fällen sollte das Dringlichkeitsverfahren angewendet werden.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Stabilirea valorilor limită pentru 

impurități și adjuvanții tehnologici 
Luând în considerare datele științifice, 
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progresul tehnologic, mesajele din cadrul 
Sistemului rapid de alertă pentru alimente 
și furaje sau rezultatele controalelor 
oficiale, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 882/2004, Comisia stabilește 
valori limită pentru impuritățile rezultate 
din procesul de producție și pentru 
adjuvanții tehnologici din furaje.
Aceste măsuri, care sunt destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 29 alineatul (4).

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 29 alineatul 2, Comisia poate 
adopta orientări pentru clarificarea 
diferenței între materii prime pentru furaje, 
aditivi pentru hrana animalelor și 
medicamente de uz veterinar.

În conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 29 alineatul (4), Comisia poate 
adopta orientări pentru clarificarea 
diferenței între materii prime pentru furaje, 
aditivi pentru hrana animalelor și 
medicamente de uz veterinar.

Or. de



PR\729030RO.doc 15/30 PE407.923v01-00

RO

Justificare
Da es sich bei der Klärung des Geltungsbereichs dieser Verordnung  um Maßnahmen 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der 
vorliegenden Verordnung unter anderem durch Hinzufügung bewirken, müssen diese 
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen werden.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere condițiilor de 
utilizare prevăzute în regulamentul care 
autorizează aditivii pentru hrana animalelor 
în cauză, furajele complementare nu 
trebuie să aibă o proporție de aditivi pentru 
hrana animalelor care să depășească de 
peste 100 de ori valoarea maximă stabilită 
pentru furaje complete sau de peste cinci 
ori această valoare în cazul 
coccidiostaticelor sau al 
histomonostaticelor.

Fără a aduce atingere condițiilor de 
utilizare prevăzute în regulamentul care 
autorizează aditivii pentru hrana animalelor 
în cauză, furajele complementare nu 
trebuie să aibă o proporție de aditivi pentru 
hrana animalelor care să depășească de 
peste 50 de ori valoarea maximă stabilită 
pentru furaje complete sau de peste cinci 
ori această valoare în cazul 
coccidiostaticelor sau al 
histomonostaticelor. Furajele 
complementare sau combinațiile speciale 
care au o proporție mai mare de aditivi 
pot fi folosite în cazuri particulare cu 
aprobarea medicului veterinar 
responsabil.    

Or. de

Justificare

Bei zu stark konzentrierten Ergänzungsfuttermitteln besteht die Gefahr einer Fehldosierung 
von Zusatzstoffen. Dies gilt nicht nur für Kokzidiostatika und Histomonostatika. Ausnahmen 
für hochdosierte Ergänzungsfuttermittel müssen vom zuständigen Tierarzt genehmigt werden.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, în baza informațiilor științifice și 
tehnice disponibile, Comisia are motive să 
considere că utilizarea furajului în cauză
poate să nu corespundă obiectivului 
nutrițional specific preconizat sau poate 
avea efecte negative asupra sănătății 
animale, sănătății umane, mediului 
înconjurător și bunăstării animale, Comisia 
transmite, în termen de trei luni, împreună 
cu dosarul, o cerere de evaluare Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară
(„Autoritatea”). Autoritatea emite un aviz 
în termen de șase luni de la primirea 
cererii. Acest termen se prelungește în 
cazul în care Autoritatea cere informații 
suplimentare din partea solicitantului.

(4) Dacă, în baza informațiilor științifice și 
tehnice disponibile, Comisia sau un stat 
membru are motive să considere că 
utilizarea furajului în cauză nu corespunde
obiectivului nutrițional specific preconizat 
sau poate avea efecte negative asupra 
sănătății animale, sănătății umane,
mediului înconjurător și bunăstării animale, 
Comisia sau statul membru transmite, în 
termen de trei luni, împreună cu dosarul, o 
cerere de evaluare Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară
(„Autoritatea”). Autoritatea emite un aviz 
în termen de șase luni de la primirea 
cererii. Acest termen se prelungește în 
cazul în care Autoritatea cere informații 
suplimentare din partea solicitantului.

Or. de

Justificare

Die Beantragung einer wissenschaftlichen Überprüfung der Herstellerangaben durch die 
EBLS sollte auch den Mitgliedstaaten offen stehen.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul întreprinderii pe care o 
controlează, operatorii din sectorul hranei 
animalelor se asigură că specificațiile de 
etichetare obligatorii pot fi transmise de-a 
lungul întregului lanț alimentar pentru a 
permite furnizarea informațiilor 

(5) În cadrul întreprinderii pe care o 
controlează, operatorii din sectorul hranei 
animalelor se asigură că specificațiile de 
etichetare obligatorii sunt transmise de-a 
lungul întregului lanț alimentar pentru a 
permite furnizarea informațiilor 
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utilizatorului final în conformitate cu 
prezentul regulament.

utilizatorului final în conformitate cu 
prezentul regulament.

Or. de

Justificare

Die Übermittlung von Informationen entlang der Lebensmittelkette ist eine der grundlegenden 
Voraussetzungen für Rückverfolgbarkeit und Lebensmittelsicherheit gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoana care răspunde de etichetare să 
furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate. Justificarea științifică este 
disponibilă la data introducerii pe piață a 
furajului.

(b) persoana care răspunde de etichetare să 
furnizeze, la cererea autorității competente, 
o justificare științifică privind veridicitatea 
indicației, fie prin intermediul dovezilor 
științifice publice, fie cu ajutorul 
cercetărilor documentate furnizate de către 
societate. Justificarea științifică este 
disponibilă la data introducerii pe piață a 
furajului. După această dată, 
consumatorii au dreptul să primească de 
la autoritatea competentă justificarea 
științifică sau să solicite autorității să 
ceară producătorului să le transmită 
ulterior o astfel de justificare.       

Or. de

Justificare

Werbeaussagen und Behauptungen müssen nachprüfbar sein. Es erscheint angemessen, die 
wissenschaftliche Begründung solcher Aussagen nicht grundsätzlich, sondern auf Nachfrage 
der zuständigen Behörde vorzuschreiben. Es sollte jedoch auch eine Möglichkeit für 
Verbraucher geben, eine ausreichenden Nachweis von der Behörde zu erhalten bzw. die 
Behörde dazu aufzufordern, den Nachweis vom Hersteller erbringen zu lassen.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
indicațiile referitoare la optimizarea 
nutriției și la sprijinirea sau protejarea 
condițiilor fiziologice sunt permise dacă nu 
se bazează pe o acțiune farmacologică sau 
imunologică.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
indicațiile referitoare la optimizarea 
nutriției și la sprijinirea sau protejarea 
condițiilor fiziologice sunt permise dacă nu 
se bazează pe o acțiune farmacologică sau 
imunologică specifică.

Or. de

Justificare

Aussagen über allgemeine immunologische Wirkungen sollten, wenn sie den im Sinne von 
Absatz 1 nachweisbar sind, grundsätzlich möglich sein. Dies gilt ausschließlich für  
allgemeine Behauptungen wie „stärkt das Immunsystem“, nicht jedoch für die vermeintliche 
Verhinderung, Behandlung oder Heilung einer Krankheit (wie im Falle einer Impfung), was 
durch Absatz 3 explizit ausgeschlossen wird.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 15 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care este disponibil,
numărul autorizației acordate întreprinderii 
în conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 sau cu 
articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 
183/2005. Dacă un fabricant are mai multe 
numere, acesta folosește numărul obținut în 
baza Regulamentului 183/2005;

(c) numărul autorizației acordate 
întreprinderii în conformitate cu articolul 17 
din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 sau 
cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 
183/2005. Dacă un fabricant are mai multe 
numere, acesta folosește numărul obținut în 
baza Regulamentului (CE) nr. 183/2005. 
Autoritatea competentă emite pentru 
întreprinderile înregistrate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 183/2005, la 
cererea fabricantului, un număr de  
autorizație în formatul stabilit la capitolul 
II al anexei V la Regulamentul (CE) nr. 
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183/2005.  

Or. de

Justificare

Die Zulassungs- und Identifizierungsnummern der Betriebe sollten, wie bisher in den 
Richtlinien 95/69/EG und 98/51/EG festgelegt, in einem einheitlichen Format angegeben 
werden. Zulassungsnummern nach Verordnung (EG) Nr. 183/2005 zur Futtermittelhygiene 
werden zwar nach einheitlichem Format vergeben, jedoch nicht an (Heimtierfutter-) Betriebe, 
die nicht zulassungspflichtig im Sinne dieser Verordnung sind. Auf Antrag der betroffenen 
Hersteller sollte eine solche Nummer vergeben werden, um die einheitliche Kennzeichnung 
und die Rückverfolgbarkeit der Produkte sicherzustellen.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă denumirea utilizată a materiei 
prime pentru furaje corespunde uneia din 
denumirile incluse în Catalogul comunitar 
menționat la articolul 25, dar persoana care 
răspunde de etichetare nu aplică 
dispozițiile acestuia, acest fapt este indicat 
în mod clar pe etichetă.

(3) Dacă denumirea utilizată a materiei 
prime pentru furaje corespunde uneia din 
denumirile incluse în Catalogul comunitar 
menționat la articolul 25, dar persoana care 
răspunde de etichetare nu aplică
dispozițiile acestuia sau produsul nu 
corespounde criteriilor menționate în 
Catalog, acest fapt este indicat în mod clar 
pe etichetă.

Or. de

Justificare

Im Katalog werden Qualitätskriterien für bestimmte Ausgangserzeugnisse festgelegt (z.B. 
Proteingehalt von Weizenkleie). Wenn ein Hersteller die Begriffe des Katalogs verwendet, 
deren Qualitätsmerkmale aber nicht einhält, ist dies deutlich zu kennzeichnen (z.B. 
Weizenkleie; „Stärkegehalt unter X %“)
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente nu 
sunt precizate pe etichetă, fabricantul pune 
la dispoziție, la cerere, informații privind 
compoziția cantitativă, cu o aproximație 
de +/- 15% față de valoarea
corespunzătoare pregătirii furajului, cu 
excepția cazului în care aceste informații 
sunt sensibile din punct de vedere 
comercial și comunicarea lor ar afecta
drepturile de proprietate intelectuală ale 
acestuia;

(b) dacă procentele din greutate ale 
materiilor prime pentru furaje din 
compoziția furajelor combinate pentru 
animale destinate producției de alimente nu 
sunt precizate pe etichetă, fabricantul pune 
la dispoziția cumpărătorului, la cerere, 
informații privind compoziția cantitativă
exactă corespunzătoare pregătirii reale a
furajului. Această cerință nu este valabilă 
pentru materii prime pentru furaje 
prezente în furajul combinat într-un 
procent din greutate de 2% sau mai mic, 
dacă fabricantul consideră că aceste 
informații sunt sensibile și dacă poate 
dovedi că i-ar fi afectate drepturile de 
proprietate intelectuală dacă acestea ar fi 
comunicate;

Or. de

Justificare

Der Hersteller kann sich nur dann auf sein geistiges Eigentum berufen, wenn er dieses auch 
nachweisen kann. Darüber hinaus ist laut Angaben der Hersteller das geistige Eigentum 
ausschließlich für Mikro-Komponenten, die unter 2%  der Mischfuttermittel ausmachen, 
relevant. Der in der jetzt geltenden Verordnung vorgesehene Schwankungsbereich von+/-
15 % des Wertes sollte dem Hersteller beim Druck von Etiketten (a priori) eine gewisse 

Flexibilität geben. Bei einer Nachfrage (a posteriori) ist die genaue Zusammensetzung jedoch 
bekannt und diese Flexibilität daher nicht erforderlich.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 19 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe eticheta hranei pentru animale de Pe eticheta hranei pentru animale de 
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companie se indică un număr de telefon 
gratuit pentru a-i permite clientului să
obțină, pe lângă specificațiile obligatorii, 
informații suplimentare referitoare la:

companie se indică o modalitate de 
contactare gratuită pentru a-i permite 
clientului să se folosească de dreptul său
de a obține, pe lângă specificațiile 
obligatorii, informații suplimentare 
referitoare la:

Or. de

Justificare

Eine kostenfreie Telefonnummer ist nur eine von vielen Möglichkeiten, um dem Kunden 
Zugang zu zusätzlichen Information über die genaue Zusammensetzung des Heimtierfutters zu 
ermöglichen. Insbesondere für KMU kann die Bereitstellung einer kostenfreien 
Telefonnummer (womöglich in mehreren Amtssprachen der EU) eine unverhältnismäßige 
Belastung bedeuten.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În ceea ce privește cantitățile de hrană 
pentru animale de companie care nu 
depășesc rația zilnică pentru respectiva 
specie de animale vândută la pachete cu 
mai multe containere, specificațiile 
menționate la articolul 15 literele (b), (c) și 
(f) și la articolul 17 alineatul (1) literele (c), 
(e) și (f) pot fi indicate numai pe pachet și 
fără a fi indicate pe fiecare container. 

(7) În ceea ce privește containerele cu
hrană pentru animale de companie care nu 
depășesc rația zilnică pentru respectiva 
specie de animale vândută la pachete cu 
mai multe containere, specificațiile 
menționate la articolul 15 literele (b), (c) și 
(f) și la articolul 17 alineatul (1) literele (c), 
(e) și (f) pot fi indicate numai pe pachet și 
fără a fi indicate pe fiecare container. 

Or. de

Justificare

Viele Heimtierfutter werden in Mehrfachpackungen vertrieben. In diesem Fall ist es 
angemessen, die verpflichtenden Angaben nur auf der Verpackung anzugeben.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fabricanții care doresc să utilizeze o 
materie primă pentru furaje care nu este 
menționată în Catalog trebuie să solicite 
mai întâi înregistrarea materiei prime 
respective în Catalog, în conformitate cu 
articolul 27 alineatul (1). 

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia va încuraja dezvoltarea a două 
coduri comunitare de bune practici privind 
etichetarea (denumite în continuare 
„Codurile”), unul privind hrana pentru 
animale de companie și unul privind 
furajele pentru animalele destinate 
producției de alimente. Acestea se vor 
elabora în temeiul dispozițiilor privind 
etichetarea voluntară prevăzute la articolul 
22 și vor susține îmbunătățirea 
caracterului adecvat al etichetării.

(1) Comisia încurajează dezvoltarea a două 
coduri comunitare de bune practici privind 
etichetarea (denumite în continuare 
„Codurile”), unul privind hrana pentru 
animale de companie și unul privind 
furajele pentru animalele destinate 
producției de alimente. Acestea susțin 
fabricanții în procesul de punere în 
practică a cerințelor de etichetare și 
definesc modalitățile de etichetare
voluntară prevăzute la articolul 22.

Or. de
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Justificare

Es sollte hervorgehoben werden, dass Leitlinien und Verhaltenskodices zur praktischen 
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen beitragen. Sie dürfen die Interpretation von in der 
Gesetzgebung vorgesehenen Freiräumen erleichtern, dürfen aber nicht als Instrument zur 
Flexibilisierung verstanden werden.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Odată ce Catalogul și Codurile sunt create, 
acestea vor fi, după caz, elaborate și 
modificate de către toți reprezentanții 
competenți din sectorul european al hranei 
pentru animale.

Odată ce Catalogul și Codurile sunt create, 
acestea sunt, după caz, elaborate și 
modificate de către toți reprezentanții 
competenți din sectorul european al hranei 
pentru animale (fabricanți și 
consumatori).

Or. de

Justificare

Bei Erstellung und Änderung des Katalogs und der Verhaltenskodizes sollten sowohl 
Hersteller als auch Verbraucher mitwirken.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia aprobă Catalogul, proiectul de 
Coduri și proiectele de modificări care vor 
fi aduse acestora în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 29 
alineatul (2), cu condiția ca următoarele 

Comisia aprobă Catalogul, proiectul de 
Coduri și proiectele de modificări care vor 
fi aduse acestora în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 29 
alineatul (4), cu condiția ca următoarele 
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cerințe să fie îndeplinite: cerințe să fie îndeplinite:

Or. de

Justificare

Bei Erstellung und Änderung des Katalogs und der Verhaltenskodizes handelt es sich um 
Maßnahmen allgemeiner Tragweite, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der 
vorliegenden Verordnung unter anderem durch Hinzufügung bewirken. Diese Maßnahmen 
sollten daher gemäß dem in Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen werden.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia va publica titlurile și 
referințele privind Catalogul și Codurile în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 
C.

(3) Comisia publică Catalogul și Codurile 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria C.

Or. de

Justificare

Die Veröffentlichung trägt zur Transparenz bei.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
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dispozițiile articolului 8 din respectiva 
decizie.

Or. de

Justificare

Das Dringlichkeitsverfahren wird eingeführt, um der Kommission Verbote mit unmittelbarer 
Wirkung gemäß Artikel 6 zu ermöglichen.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa I – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Conform bunelor practici de producție 
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
183/2005, materiile prime pentru furaje nu 
trebuie să conțină impurități chimice 
rezultate din procesul de producție a 
acestora și din auxiliari (adjuvanți) 
tehnologici, cu excepția cazului în care un 
anumit conținut maxim este stabilit prin
Catalogul menționat la articolul 25.

(1) Conform bunelor practici de producție 
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
183/2005, materiile prime pentru furaje nu 
trebuie să conțină impurități chimice 
rezultate din procesul de producție a 
acestora și din auxiliari (adjuvanți) 
tehnologici, cu excepția cazului în care este 
stabilit un anumit conținut maxim în 
conformitate cu articolul 6a.

Or. de

Justificare

Die Festlegung von Höchstwerten für chemische Verunreinigungen aus dem 
Herstellungsverfahren sowie von Verarbeitungshilfsstoffen ist von wesentlicher Bedeutung für 
die Lebensmittelsicherheit und sollte im Rechtstext festgelegt werden.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa V – capitolul I – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul din sectorul hranei 
animalelor care introduce pe piață furajul
va transmite clientului, la cererea acestuia 
din urmă, numele aditivilor pentru hrana 
animalelor care nu au fost menționați la 
alineatul (1).

(3) Operatorul din sectorul hranei 
animalelor care introduce pe piață furajul 
transmite clientului, la cererea acestuia din 
urmă, numele și alte informații menționate 
la alineatul (1) privind aditivii pentru 
hrana animalelor care nu au fost menționați 
la alineatul (1).

Or. de

Justificare

In Anlehnung an die Bestimmungen des Artikels 17 sollte der prinzipielle Zugang zu 
Informationen über die Zusammensetzung des Futtermittels, auch über die Verwendung von 
Futtermittelzusatzstoffen, auf Nachfrage gewährleistet werden, selbst wenn die Angaben nicht 
auf dem Etikett aufgeführt werden müssen.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa VI – capitolul I – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorul din sectorul hranei 
animalelor care introduce pe piață furajul 
transmite clientului, la cererea acestuia 
din urmă, numele și alte informații 
menționate la alineatul (1) privind aditivii 
pentru hrana animalelor care nu au fost 
menționați la alineatul (1).

Or. de

Justificare

In Anlehnung an die Bestimmungen des Artikels 17 sollte der prinzipielle Zugang zu 
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Informationen über die Zusammensetzung des Futtermittels, auch über die Verwendung von 
Futtermittelzusatzstoffen, auf Nachfrage gewährleistet werden, selbst wenn die Angaben nicht 
auf dem Etikett aufgeführt werden müssen.

EXPUNERE DE MOTIVE

Der Vorschlag der Kommission sieht eine grundlegende Neufassung des europäischen 
Futtermittelrechts vor. Dabei geht es sowohl um eine Vereinfachung der Gesetzgebung als 
auch um eine Angleichung des Futtermittelrechts an die Bestimmungen für Lebensmittel.  
Die im Folgenden ausführlicher erläuterten Elemente stehen im Zentrum des 
Legislativvorschlags.

1. Die „offene Deklaration“ der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse

Die Angabe der Ausgangserzeugnisse, aus denen ein Mischfutter zusammengesetzt ist und 
deren genaue Mengenangabe (die „offene Deklaration“), war eine der zentralen Forderungen 
des Europäischen Parlaments in der Folge der BSE-Krise und im Rahmen der vom 
Untersuchungsausschuss BSE erhobenen Forderungen an die Kommission (siehe 
Entschließung vom 19. Februar 1997 zu den Schlussfolgerungen des nichtständigen 
Untersuchungsausschusses für BSE).

Das Parlament legte großen Wert darauf, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht
nur bestmöglich geschützt werden müssen, sondern auch durch eine klare und transparente 
Kennzeichnung selber entscheiden können sollen, welche Lebensmittel mit welcher Herkunft 
sie im Hinblick auf die Sicherheit und die Gesundheit wählen möchten. Dies gilt auch für die 
Landwirte, die beim Kauf von Mischfuttermitteln ebenfalls auf eine eindeutige 
Kennzeichnung angewiesen sind.

Mit ihrem Legislativvorschlag zur späteren Richtlinie Nr. 2002/2/EG zum Verkehr mit 
Mischfuttermitteln legte die Kommission einen entsprechenden Vorschlag vor, der eine 
Auflistung der Futtermittelausgangserzeugnisse mit Angabe des genauen Gewichtsprozent-
anteils vorsah. Während das EP diese Maßnahmen in erster und zweiter Lesung bekräftigte, 
zeigten sich auf Seiten des Rates große Widerstände gegen die offene Deklaration. Im darauf 
folgenden Vermittlungsausschuss erreichten Rat und Parlament eine Einigung, die einerseits 
die obligatorische Deklaration der Ausgangserzeugnisse auf dem Etikett oder dem 
Beipackzettel mit Angabe ihres Gewichtsanteils in Prozent vorschreibt, wobei andererseits 
eine Toleranzspanne von +/- 15 % des angegebenen Wertes  zulässig ist (Art. 1 Abs. 4 der 
Richtlinie 2002/2/EG). Im Gegenzug hat der Kunde das Recht, die exakte Zusammensetzung 
des Mischfuttermittels auf Anfrage zu erhalten. (Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie 2002/2/EG)1

Diese gesetzliche Vorschrift ist in der Folge von Wirtschaftsunternehmen und mehreren 
Mitgliedstaaten vor dem EuGH angefochten worden. Das Gericht hat jedoch in seinem Urteil 
vom 6. Dezember 2005 die Rechtmäßigkeit der Richtlinie eindeutig bestätigt und die große 
                                               
1 siehe Berichte A5-0233/2000, A5-0079/2001 und A5-0421/2001



PE407.923v01-00 28/30 PR\729030RO.doc

RO

Mehrzahl der Kritikpunkte der Kläger zurückgewiesen. Nur in einem Punkt folgte das Gericht 
den Argumenten der Kläger und kritisierte die in Art.1 Abs.1 vorgeschriebene "genaue 
Auskunft auf Nachfrage" als unverhältnismäßig in Bezug auf das erklärte Ziel der Richtlinie 
(Gesundheitsschutz), wobei der EuGH eine Abwägung getroffen hat zwischen dem 
zusätzlichen Wert einer exakten Auskunft auf Anfrage für den Gesundheitsschutz und dem 
daraus entstehenden Aufwand für die Hersteller.

In dem auf diesem Urteil basierenden Legislativverfahren1 zur Änderung der Richtlinie 
2002/2/EG einigten sich Parlament und Rat darauf, in Anbetracht der angekündigten 
Vorschläge für eine umfassende Neuordnung des Futtermittelrechts keine über die Umsetzung 
des Gerichtsurteils hinausgehenden Änderungen am Basisrechtsakt vorzunehmen, da „sie 
erwarten, dass in diesem Zusammenhang auch die Frage der so genannten "offenen 
Deklaration der Inhaltsstoffe" umfassend neu bewertet wird, und hierzu neue Vorschläge 
seitens der Kommission (vorgelegt werden), die sowohl dem Interesse der Landwirte an einer 
genauen und detaillierten Information über die Inhaltsstoffe von Futtermitteln als auch dem 
Interesse der Industrie an ausreichendem Schutz der Betriebsgeheimnisse Rechnung tragen2.“

Der vorliegende Gesetzesvorschlag ist vor diesem Hintergrund erarbeitet worden. Er sieht 
eine Angabe der Ausgangserzeugnisse in absteigender Reihenfolge vor, wobei die Angabe 
von Gewichtsprozenten freiwillig bleibt. Der Käufer kann nach Artikel 17 Absatz 2 beim 
Hersteller auf Nachfrage die Angabe der Zusammensetzung erhalten. Der Hersteller hat 
jedoch, nach dem Vorschlag der Kommission, die Möglichkeit, diese Auskunft zu 
verweigern, wenn er „der Auffassung ist, dass die Angabe sein Recht auf geistiges Eigentum 
verletzen könnte.“

Der Berichterstatter vertritt die Ansicht, dass im Lichte des EuGH-Urteils zur 
Futtermittelkennzeichnung darauf zu achten ist, dass dem Recht auf Information des Käufers 
ebenso Rechnung zu tragen ist wie dem berechtigen Interesse des Herstellers an der Wahrung 
seines geistigen Eigentums. Allerdings sollte die Entscheidung, ob einer Nachfrage des 
Kunden nachzukommen ist, nicht allein dem Ermessen des Herstellers überlassen bleiben.

Das Prinzip der "offenen Deklaration" ist im Rahmen des Urteilsspruches des EuGH und des 
vorliegenden Gesetzesvorschlags so zu interpretieren, dass dem Käufer, gegebenenfalls auf 
begründete Nachfrage, eine grundsätzliche Möglichkeit zur Information gegeben wird, im 
Rahmen einer gesetzlich festgelegten Prozedur.

Die Änderungsanträge sehen, in Verbindung mit dem Kommissionsvorschlag, folgende 
Schritte vor:

1. Die Angabe aller Ausgangserzeugnisse erfolgt obligatorisch in absteigender 
Reihenfolge ihres Gewichtsanteils, die Angabe der Gewichtsanteile in Prozent erfolgt 
freiwillig, mit Ausnahme der in Art. 17 Abs. 2 Punkt 1 genannten Fälle.

2. Der Käufer hat das Recht, die Angabe der Gewichtsanteile beim Hersteller zu 

                                               
1 für weitere Einzelheiten siehe Bericht A6-0411/2006
2 Entscheidung Nr. 623/2007/EG Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Mai 2007 zur Änderung 
der Richtlinie 2002/2/EG zur Änderung der Richtlinie 79/373/EWG des Rates über den Verkehr mit 
Mischfuttermitteln, Abl. L 154 vom 14. 06. 2007.
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verlangen. Diese Angabe muss exakt sein, da die Schwankungsbreite von +/- 15% 
a posteriori, d.h. nach dem Produktionsprozess, nicht zweckmäßig erscheint.

3. Der Hersteller kann die Herausgabe der Information ablehnen, wenn er begründet 
nachweisen kann, dass dadurch sein geistiges Eigentum verletzt würde, d.h. wenn er 
nachweisen kann, dass er durch eigene oder zugekaufte Forschung tatsächlich 
schützenswertes geistiges Eigentum besitzt. Für die Haupt-Bestandteile des 
Mischfuttermittels, die mehr als 2% Gewichtsanteil betragen, ist diese Möglichkeit 
jedoch ausgeschlossen, da in diesem Bereich nach Angaben der Industrie kein 
wesentliches Interesse am geistigen Eigentum geltend gemacht werden kann.

4. Nimmt der Hersteller sein Recht auf Ablehnung der Offenlegung der 
Gewichtsangaben für Bestandteile unter 2% in Anspruch, kann sich der Käufer an die 
zuständige Behörde wenden. Die Behörde ist einerseits jederzeit dazu ermächtigt, die 
genaue Zusammensetzung des Mischfutters in Erfahrung zu bringen und kann 
andererseits den geltend gemachten Anspruch auf geistiges Eigentum prüfen. Die 
Behörde kann die Herausgabe der Angaben zur genauen Zusammensetzung nach 
Prüfung der geltend gemachten Ansprüche des Herstellers auf Schutz seines geistigen 
Eigentums gegebenenfalls von der Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung 
abhängig machen.

2. Kennzeichnung von Futtermittel-Zusatzstoffen

Die Kommission schlägt eine obligatorische Kennzeichnung für Zusatzstoffe vor, deren 
Zulassung einen Grenzwert vorsieht oder die zootechnisch oder gegen bestimmte Parasiten 
wirksam sind. Andere Zusatzstoffe können freiwillig gekennzeichnet werden. Darüber hinaus 
ist auch hier auf Nachfrage des Kunden Auskunft über die Verwendung von Zusatzstoffen zu 
geben. Der Berichterstatter schlägt eine Präzisierung dieser Vorschrift vor.

3. Selbstregulierung im Rahmen von Kodizes oder Leitlinien

Aus den Erfahrungen mit der Gesetzgebung zur Lebensmittelhygiene (Verordnungen (EG) 
Nr. 852/2003 und Nr. 853/2003) sowie zur Futtermittelhygiene (Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005) zeigt sich, dass von der Wirtschaft erstellte Leitlinien und Verhaltenskodizes 
einen sinnvollen Beitrag zur praktischen Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen leisten 
können. Auch im Bereich der Futtermittelkennzeichnung können solche Leitlinien vermutlich 
wertvolle Dienste leisten. Es sollte jedoch im Gesetzestext unmissverständlich hervorgehoben 
werden, dass diese Leitlinien oder Kodizes keinen quasi-legislativen Charakter haben. Sie 
sollen lediglich die praktische Umsetzung der Verordnung erleichtern und gegebenenfalls in 
der Verordnung vorgesehene Freiräume interpretieren, dürfen aber nicht zur Aufweichung der 
gesetzlich festgelegten Bestimmungen missbraucht werden.

4. Kontaminierte Ausgangserzeugnisse

Da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass kontaminierte Stoffe häufig mit einer 
beachtlichen kriminellen Energie als Futtermittel entsorgt wurden, müssen die Regeln für 
kontaminierte Ausgangserzeugnisse sehr deutlich verfasst werden. Die gemeinschaftliche 
Rechtslage ist durch die Verabschiedung der Richtlinie 2002/32/EG in der Folge des 
Dioxinskandals eindeutig verbessert worden. Insbesondere schob das in Artikel 5 verankerte 
Verdünnungsverbot einer inakzeptablen, aber damals weit verbreiteten Praxis einen Riegel 
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vor: dem Verschneiden von belasteten Partien mit unbelasteten Materialien, bis der Grenzwert 
wieder unterschritten wurde.

Die Vorschriften der Richtlinie 2002/32/EG sehen vor, dass kontaminierte Stoffe nicht als 
Futtermittel verwendet werden dürfen. Es ist jedoch nicht zweifelsfrei dargelegt, was mit 
solchen Stoffen geschieht, nachdem sie "aus dem Verkehr gezogen" wurden. Artikel 8 
eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, bestimmte zugelassene Entgiftungsverfahren für 
kontaminierte Ausgangserzeugnisse anzuwenden (z.B. die Aktivkohlefilterung von Fischöl 
zur Reduktion des Dioxingehalts oder die Behandlung mit Ammoniak zum Abbau von 
Aflatoxinen).

Die Kommission schlägt daher vor, für kontaminierte Futtermittel oder Ausgangserzeugnisse 
eine eindeutige Kennzeichnung vorzuschreiben (siehe Artikel 20). Es muss jedoch über die 
Kennzeichnungsvorschriften hinaus sichergestellt sein, dass diese kontaminierten Stoffe nicht 
illegal verwendet werden und dass das Verdünnungsverbot eingehalten wird.

5. Durchführungsbestimmungen (Komitologie)

Der Beschluss des Rates Nr. 1999/468/EG legt fest, dass bei einem Basisrechtsakt, der im 
Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens angenommen wird, Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite, die eine Änderung von nicht wesentlichen Bestimmungen dieses 
Rechtsakts bewirken, einschließlich durch Streichung einiger dieser Bestimmungen oder 
Hinzufügung neuer nicht wesentlicher Bestimmungen, nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen werden. Der Berichterstatter schlägt deshalb vor, dass auch die Festlegung 
von Grenzwerten für Verunreinigungen und Verarbeitungshilfsstoffe (gemäß Artikel 6a), die 
Verabschiedung von Leitlinien zur Klärung des Geltungsbereichs (gemäß Artikel 7) sowie die 
Genehmigung von Katalog und Kodizes gemäß Artikel 27 nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen werden. Alle diese Maßnahmen sind von allgemeiner Tragweite und 
entsprechen den Kriterien des Beschlusses Nr. 1999/468/EG für die Anwendung des 
genannten Verfahrens (RmK).

Es ist jedoch angebracht, für eine Erweiterung der Negativliste in Artikel 6 das 
Dringlichkeitsverfahren anzuwenden, damit die Kommission Verbote für bestimmte 
Materialien im Tierfutter mit sofortiger Wirkung aussprechen kann.
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