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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på 
marknaden och användning av foder 
(KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0124),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 37 och 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0128/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) De flesta kriserna i livsmedelssektorn 
har hittills orsakats av förorenat foder.

Or. de

Motivering

De allvarliga livsmedelskriserna under de senaste tio åren har i princip alltid haft med foder 
att göra (kött- och benmjöl i samband med BSE-krisen, dioxin i svinfoder, hormoner i 
industriella sockerlösningar som används som foder osv.).
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Därmed säkerställs att det måste finnas en öppen deklaration av råvarorna i foder, så att man 
har rätt att få reda på dessa uppgifter, även om det bara är en frivillig uppgift på etiketten.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) På de områden där tillverkaren inte är 
skyldig att ta med vissa uppgifter i 

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

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

Or. de

Motivering

Tillverkaren ska endast kunna åberopa intrång på de immateriella rättigheterna om detta 
också kan bevisas. Dessutom är, enligt tillverkarnas uppgifter, de immateriella rättigheterna 
endast relevanta för mikrokomponenter, som utgör mindre är två procent av 
foderblandningen. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Om kött- och benmjöl som klassas 
som kategori 3-material enligt förordning 
(EG) nr 1774/2002 från slaktrester från 
djur som är lämpliga som livsmedel under 
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vissa förutsättningar som anges i 
förordning (EG) nr 1774/2002 och 
förordning (EG) nr 999/2001 kan 
användas som råvaror i foder för icke 
idisslande djur, måste det tydligt anges i 
märkningen av foderblandningar att kött-
och benmjöl ingår.

Or. de

Motivering

Kommissionen har aviserat en ändring av förordning (EG) nr 999/2001 som skulle kunna 
medföra att kött- och benmjöl i kategori 3 blir tillåtet i vissa foder för icke idisslande djur. I 
så fall bör det säkerställas att det tydligt framgår av märkningen av foderblandningar att 
kött- och benmjöl ingår (utöver uppräkningen av de använda foderråvarorna enligt 
artikel 17). 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om 
främmande ämnen och produkter i 
djurfoder omfattar inte märkning av foder 
med alltför höga nivåer främmande ämnen. 
Lämpliga bestämmelser bör därför 
fastställas.

(20) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om 
främmande ämnen och produkter i 
djurfoder omfattar inte märkning av foder 
med alltför höga nivåer främmande ämnen. 
Lämpliga bestämmelser bör därför 
fastställas för att säkerställa att 
utspädningsförbudet i artikel 5 i 
direktiv 2002/32/EG respekteras och för 
att utesluta att satser som ska renas eller 
bortskaffas kommer ut på marknaden. 

Or. de

Motivering

Förorenat foder får inte hamna i näringskedjan. 



PR\729030SV.doc 9/28 PE407.923v01-00

SV

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tidigare erfarenheter av att engagera 
intressenterna i arbetet med att fastställa 
standarder genom gemenskapsriktlinjer för 
foderhygien har varit enbart positiva. 
Intressenterna är bättre lämpade än 
kommissionen att utarbeta en mer 
omfattande förteckning som är flexiblare 
och bättre anpassad till användarnas behov. 
Intressenterna kan då själva bestämma hur 
mycket arbete de anser det är rimligt att 
lägga ned på en foderråvaruförteckning. 
Den befintliga förteckningen över 
foderråvaror i direktiven 96/25/EG och 
82/471/EEG bör utgöra den första 
versionen av gemenskapsförteckningen 
över foderråvaror som sedan kompletteras 
av intressenterna alltefter behov. Det bör 
vara frivilligt att använda förteckningen,
men för att undvika att köparen vilseleds 
avseende en produkts identitet bör
tillverkaren ange huruvida förteckningens 
beteckningar har använts eller inte.

(24) Tidigare erfarenheter av att engagera 
intressenterna i arbetet med att fastställa 
standarder genom gemenskapsriktlinjer för 
foderhygien har varit enbart positiva. 
Intressenterna är bättre lämpade än 
kommissionen att utarbeta en mer 
omfattande förteckning som är flexiblare 
och bättre anpassad till användarnas behov. 
Intressenterna kan då själva bestämma hur 
mycket arbete de anser det är rimligt att 
lägga ned på en foderråvaruförteckning. 
Den befintliga förteckningen över 
foderråvaror i direktiven 96/25/EG och 
82/471/EEG bör utgöra den första 
versionen av gemenskapsförteckningen 
över foderråvaror som sedan kompletteras 
av intressenterna alltefter vilka 
foderråvaror som ingår. Det bör vara 
frivilligt att följa de kriterier för 
foderråvaror som anges i förteckningen.
För att undvika att köparen vilseleds 
avseende en produkts identitet måste
tillverkaren emellertid ange när 
förteckningens kriterier inte har följts. 

Or. de

Motivering

Alla foderråvaror som ingår i foderblandningar måste anges i förteckningen. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Modern märkning underlättar en 
konkurrensfrämjande marknad där 

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

dynamiska, effektiva och innovativa 
företag kan använda märkningen fullt ut 
för att sälja sina produkter. Med beaktande 
av både företagens relationer till varandra 
vid saluförandet av foder och förhållandet 
mellan tillverkare och köpare av 
husdjursfoder kan riktlinjer för god 
märkningspraxis på dessa två områden vara 
ett användbart hjälpmedel för att uppnå 
målen med märkningen. Sådana riktlinjer 
är ett ändamålsenligt redskap, som 
hjälper företag att genomföra 
bestämmelserna om märkning av foder.

Or. de

Motivering

Riktlinjer bidrar till att underlätta det praktiska genomförandet av lagstiftningen. De får 
tillämpas för att underlätta tolkningen av det fria utrymme som finns i lagstiftningen, men de 
är inget redskap för att göra den mer flexibel. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Direktiv 90/167/EEG. (a) Direktiv 90/167/EEG om fastställande 
av villkor för framställning, utsläppande 
på marknaden och användning av 
foderläkemedel inom gemenskapen.

Or. de

Motivering

Klargörande.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Direktiv 2002/32/EG. (b) Direktiv 2002/32/EG om främmande 
ämnen och produkter i djurfoder.

Or. de

Motivering

Klargörande.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Foder ska uppfylla kraven i de tekniska 
bestämmelserna om orenheter och andra 
kemiska beståndsdelar i bilaga I.

3. Foder ska uppfylla kraven i de tekniska 
bestämmelserna om orenheter och andra 
kemiska beståndsdelar i artikel 6a.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om förhindrande av förorening av och kemisk påverkan på foder berör 
direkt livsmedelssäkerheten och får därför inte endast vara beroende av förteckningen och 
därmed industrins självreglering.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behöriga myndigheter ska 
vidarebefordra den information som avses 
i punkt 2 till konsumenter om de anser att 
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deras misstanke om överträdelse av 
gällande lagstiftning berättigar att 
informationen på begäran lämnas ut i 
enlighet med artikel 17.2 b. Vid behov kan 
myndigheterna för att lämna ut 
informationen begära att en 
sekretessförklaring ska undertecknas.

Or. de

Motivering

Därmed säkerställs att det måste finnas en öppen deklaration av råvarorna i foder, så att man 
om skälig misstanke om överträdelse föreligger har rätt att få reda på dessa uppgifter, även 
om det bara är en frivillig uppgift på etiketten.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det föreligger tvingande, brådskande 
skäl får kommissionen tillämpa det 
skyndsamma förfarandet som avses i 
artikel 29.4a för att säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå.

Or. de

Motivering

Med hänsyn till konsumentskyddet bör kommissionen kunna utfärda förbud mot vissa material 
i djurfoder som gäller med omedelbar verkan. I sådana fall bör det skyndsamma förfarandet 
tillämpas. 
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Fastställande av gränsvärden för 
orenheter och processhjälpmedel

Med beaktande av vetenskapliga bevis, 
den tekniska utvecklingen, anmälningar 
till systemet för snabb varning för 
livsmedel och foder samt resultat från 
offentliga kontroller i enlighet med 
förordning (EG) nr 882/2004, ska 
kommissionen fastställa gränsvärden för 
orenheter från tillverkningsprocessen och 
för processhjälpmedel i foder.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke-
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 29.4.

Or. de

Motivering

Högsta tillåtna mängden kemiska orenheter från tillverkningsprocessen och 
processhjälpmedel bör enligt kommissionens förslag fastställas i förteckningen på 
tillverkarnas ansvar (se bilaga I). Eftersom dessa kemiska orenheter och processhjälpmedel 
eventuellt kan få avsevärda konsekvenser för livsmedelssäkerheten, bör gränsvärdena
fastställas av kommissionen, med kontroll av lagstiftaren.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 29.2 får kommissionen anta 

I enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 29.4 får kommissionen anta 
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riktlinjer för att klargöra skillnaden mellan 
foderråvaror, fodertillsatser och 
veterinärmedicinska läkemedel.

riktlinjer för att klargöra skillnaden mellan 
foderråvaror, fodertillsatser och 
veterinärmedicinska läkemedel.

Or. de

Motivering

Eftersom förtydligandet av räckvidden för denna förordning avser åtgärder som har allmän 
räckvidd och som syftar till att ändra icke-väsentliga delar av denna förordning, bland annat 
genom tillägg, måste de antas enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Utan att det påverkar användningsvillkoren 
i de förordningar där respektive 
fodertillsats godkänns får tilläggsfoder inte 
innehålla fodertillsatser som motsvarar mer 
än 50 gånger det fastställda maxinnehållet 
i helfoder eller fem gånger maxinnehållet 
för koccidiostatika eller histomonostatika. 
Större mängder tilläggsfoder eller 
specialblandningar får användas i 
enstaka fall efter godkännande av 
ansvarig veterinär. 

Or. de

Motivering

Om alltför koncentrerade tilläggsfoder används finns det en risk för feldosering av 
tillsatserna. Detta gäller inte bara för koccidiostatika och histomonostatika. Undantag som 
gäller tillsats av en större mängd tilläggsfoder måste godkännas av ansvarig veterinär. 
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Även medlemsstaterna bör kunna begära att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
genomför en vetenskaplig bedömning av den information som lämnats av tillverkaren.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Foderföretagen ska säkerställa att det 
inom deras verksamhet är möjligt att 
vidarebefordra obligatoriska 
märkningsuppgifter genom hela 
livsmedelskedjan, så att slutanvändaren i 
enlighet med denna förordning kan ta del 
av informationen.

5. Foderföretagen ska säkerställa att det 
inom deras verksamhet vidarebefordras
obligatoriska märkningsuppgifter genom 
hela livsmedelskedjan, så att 
slutanvändaren i enlighet med denna 
förordning kan ta del av informationen.
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Or. de

Motivering

Att uppgifter vidarebefordras genom hela livsmedelskedjan är en grundläggande 
förutsättning för spårbarhet och livsmedelssäkerhet enligt förordning (EG) nr 178/2002. 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Den som ansvarar för märkningen kan, 
på begäran av behörig myndighet, 
tillhandahålla vetenskapliga bevis för att 
påståendet är korrekt, antingen med hjälp 
av allmänt tillgänglig vetenskaplig 
information eller genom dokumenterad 
forskning som gjorts inom företaget. De 
vetenskapliga bevisen ska vara tillgängliga 
vid den tidpunkt fodret släpps ut på 
marknaden. Efter denna tidpunkt har 
konsumenterna rätt att erhålla de 
vetenskapliga bevisen från den behöriga 
myndigheten eller uppmana denna att be 
tillverkaren komplettera med sådana 
bevis.

Or. de

Motivering

Reklamuppgifter och andra påståenden måste kunna kontrolleras. Det verkar lämpligt att inte 
principiellt kräva vetenskapliga bevis för sådana påståenden utan endast på begäran av 
behörig myndighet. Det bör dock finnas en möjlighet för konsumenter att erhålla tillräckliga 
bevis från myndigheten respektive uppmana denna att be tillverkaren lägga fram sådana 
bevis.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Påståenden om allmänna immunologiska åtgärder bör i princip vara tillåtna, om de kan 
kontrolleras enligt punkt 1. Detta gäller endast för märkning med allmänna påståenden av 
typen ”stärker immunsystemet” och inte för märkning som hävdar att fodret förebygger, 
behandlar eller botar sjukdom (t.ex. vaccination), vilket uttryckligen utesluts genom punkt 3. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 15 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företagets godkännandenummer i 
enlighet med artikel 17 i förordning (EG) 
nr 1774/2002 eller artikel 10 i förordning 
(EG) nr 183/2005, om sådant finns. Om en 
tillverkare har flera nummer ska det 
nummer som erhållits under förordning 
(EG) nr 183/2005 användas.

(c) Företagets godkännandenummer i 
enlighet med artikel 17 i förordning (EG) 
nr 1774/2002 eller artikel 10 i förordning 
(EG) nr 183/2005. Om en tillverkare har 
flera nummer ska det nummer som erhållits 
under förordning (EG) nr 183/2005 
användas. På begäran av tillverkaren 
tilldelar behörig myndighet företag som är 
registrerade i enlighet med förordning 
(EG) nr 183/2005 ett 
identifikationsnummer enligt det format 
som anges i kapitel II i bilaga V till 
förordning (EG) nr 183/2005.

Or. de
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Motivering

Godkännandenummer och identifikationsnummer för företag bör i enlighet med hittills 
gällande bestämmelser i direktiven 95/69/EG och 98/51/EG anges i ett enhetligt format. 
Godkännandenummer enligt förordning (EG) nr 183/2005 angående foderhygien beviljas i ett 
enhetligt format. Detta gäller dock inte företag som tillverkar husdjursfoder, eftersom de inte 
omfattas av kravet på godkännande enligt denna förordning. På begäran av berörda 
tillverkare bör ett företag kunna tilldelas ett sådant nummer, så att en enhetlig märkning av 
produkterna kan säkerställas samt så att de kan spåras.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det namn på foderråvaran som 
används motsvarar ett av de namn som 
ingår i den gemenskapsförteckning som 
avses i artikel 25, men den person som 
ansvarar för märkningen inte tillämpar 
bestämmelserna där, ska detta tydligt anges 
i märkningen.

3. Om det namn på foderråvaran som 
används motsvarar ett av de namn som 
ingår i den gemenskapsförteckning som 
avses i artikel 25, men den person som 
ansvarar för märkningen inte tillämpar 
bestämmelserna där eller produkten inte 
motsvarar de kriterier som fastställs där, 
ska detta tydligt anges i märkningen.

Or. de

Motivering

I förteckningen fastställs kvalitetskriterier för vissa råvaror (t.ex. proteinhalt i vetekli). När en 
tillverkare använder beteckningarna i förteckningen men dessa inte motsvarar 
kvalitetskriterierna, ska detta tydligt anges (t.ex. vetekli – stärkelsehalt mindre än X %). 

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om viktprocenten för en foderråvara 
som ingår i en foderblandning för 
livsmedelsproducerande djur inte anges i 
märkningen, ska tillverkaren på begäran 
lämna uppgifter om den kvantitativa 

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

exakta kvantitativa sammansättningen i 
fodersammansättningen. Denna 
bestämmelse gäller inte foderråvaror som 
endast utgör två viktprocent eller mindre 
av foderblandningar, om tillverkaren 
skäligen kan bevisa att sådan information 
kan anses kommersiellt känslig och det 
skulle innebära intrång på dennes 
immateriella rättigheter.

Or. de

Motivering

Tillverkaren kan endast åberopa intrång på de immateriella rättigheterna om detta också kan 
bevisas. Dessutom är, enligt tillverkarnas uppgifter, de immateriella rättigheterna endast 
relevanta för mikrokomponenter, som utgör mindre är 2 % av foderblandningen. Intervallet 
+/- 15 % av värdet som föreslås i denna förordning skulle ge tillverkaren en viss flexibilitet 
(på förhand) vid tryckningen av etiketter. Vid en förfrågan (i efterhand) är den exakta 
sammansättningen emellertid känd, vilket gör att denna flexibilitet inte behövs. 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 19 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

På etiketten till husdjursfoder ska en 
möjlighet att kostnadsfritt ta kontakt 
anges så att kunden kan utnyttja sin rätt
att, utöver de obligatoriska uppgifterna, få 
information om

Or. de

Motivering

Ett gratistelefonnummer är bara en av många möjligheter att låta kunden få tillgång till 
ytterligare information om husdjursfodrets exakta sammansättning. Särskilt för små och 
medelstora företag kan det bli oproportionellt betungande att tillhandahålla information om 
ett gratistelefonnummer (eventuellt på flera av EU:s officiella språk). 
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Husdjursfoder säljs ofta i multiförpackningar. I detta fall är det tillräckligt att ange de 
obligatoriska uppgifterna endast på ytterförpackningen.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En tillverkare som önskar använda en 
foderråvara som ännu inte ingår i 
förteckningen måste först ansöka om att 
få den införd i förteckningen enligt 
artikel 27.1. 

Or. de

Motivering

Förteckningen är ingen officiellt erkänd positivlista utan upprättas av näringslivet på eget 
ansvar. En ny foderråvara som en tillverkare börjar använda ska dock enligt 
överenskommelse med marknadsaktörer och behöriga myndigheter upptas i förteckningen.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska uppmuntra 
utarbetandet av två gemenskapsriktlinjer 
för god märkningspraxis (nedan kallade 
riktlinjerna), en för husdjursfoder och en 
för foder för livsmedelsproducerande djur. 
De ska gälla den frivilliga märkning som 
avses i artikel 22 och fungera som hjälp 
för att förbättra märkningen.

1. Kommissionen ska uppmuntra 
utarbetandet av två gemenskapsriktlinjer 
för god märkningspraxis (nedan kallade 
riktlinjerna), en för husdjursfoder och en 
för foder för livsmedelsproducerande djur. 
De ska fungera som en hjälp för 
tillverkarna i det praktiska genomförandet 
av märkningsbestämmelserna och 
förklara tillvägagångssättet för den 
frivilliga märkning som avses i artikel 22.

Or. de

Motivering

Riktlinjer bidrar till det praktiska genomförandet av lagstiftningen. De får tillämpas för att 
underlätta tolkningen av det fria utrymme som finns i lagstiftningen, men de får inte betraktas 
som redskap för att göra den mer flexibel.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förteckningen och riktlinjerna ska, där 
de utarbetas, efter behov utvecklas och 
ändras av eller i samråd med lämpliga 
företrädare för den europeiska 
foderbranschen och

1. Förteckningen och riktlinjerna ska, där 
de utarbetas, efter behov utvecklas och 
ändras av eller i samråd med lämpliga 
företrädare (tillverkare och konsumenter) 
för den europeiska foderbranschen och

Or. de

Motivering

När förteckningen och riktlinjerna utarbetas och ändras bör både tillverkare och 
konsumenter medverka. 
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska godkänna 
förteckningen, utkasten till riktlinjer och 
utkast till ändringar av dessa i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 29.4, 
förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

Or. de

Motivering

När förteckningen och riktlinjerna utarbetas och ändras handlar det om åtgärder som har 
allmän räckvidd och som syftar till att ändra icke-väsentliga delar av denna förordning bland 
annat genom tillägg. Dessa åtgärder bör därför antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska offentliggöra titlar 
på och referenser till förteckningen och 
riktlinjerna i C-serien av Europeiska
unionens officiella tidning.

3. Kommissionen ska offentliggöra
förteckningen och riktlinjerna i C-serien av 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. de

Motivering

Offentliggörandet bidrar till öppenhet och insyn. 
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt 
artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 
med beaktande av bestämmelserna i 
artikel 8 i det beslutet.

Or. de

Motivering

Det skyndsamma förfarandet införs för att kommissionen ska kunna utfärda förbud med 
omedelbar verkan enligt artikel 6.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Foderråvaror måste, enligt den praxis för 
god tillverkning som fastställs i förordning 
(EG) nr 184/2005, vara fria från kemiska 
orenheter från tillverkningsprocessen och 
från processhjälpmedel, såvida inte ett 
maxinnehåll fastställts i den förteckning 
som avses i artikel 25.

1. Foderråvaror måste, enligt den praxis för 
god tillverkning som fastställs i förordning 
(EG) nr 184/2005, vara fria från kemiska 
orenheter från tillverkningsprocessen och 
från processhjälpmedel, såvida inte ett 
maxinnehåll fastställts i enlighet med 
artikel 6a.

Or. de

Motivering

Det är viktigt för livsmedelssäkerheten att det fastställs ett maxinnehåll för kemiska orenheter 
från tillverkningsprocessen och från processhjälpmedel, vilket bör fastslås i rättsakten.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga V – kapitel I – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det foderföretag som släpper ut fodret 
på marknaden ska på kundens begäran 
informera om vilka fodertillsatser som 
ingår men som inte nämns i punkt 1.

3. Det foderföretag som släpper ut fodret 
på marknaden ska på kundens begäran 
upplysa om namnen på och lämna andra 
uppgifter enligt punkt 1 om de
fodertillsatser som ingår men som inte 
nämns i punkt 1.

Or. de

Motivering

I anslutning till bestämmelserna i artikel 17 bör kunden på begäran inte bara ha rätt att få 
information om fodrets sammansättning utan även om användningen av fodertillsatserna, 
även om dessa uppgifter inte är obligatoriska på etiketten.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga VI – kapitel I – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det foderföretag som släpper ut fodret 
på marknaden ska på kundens begäran 
upplysa om namnen på och lämna andra 
uppgifter enligt punkt 1 om de 
fodertillsatser som ingår men som inte 
nämns i punkt 1.

Or. de

Motivering

I anslutning till bestämmelserna i artikel 17 bör kunden på begäran inte bara ha rätt att få 
information om fodrets sammansättning utan även om användningen av fodertillsatserna, 
även om dessa uppgifter inte är obligatoriska på etiketten.
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MOTIVERING

Kommissionen föreslår en grundläggande omarbetning av foderlagstiftningen, som innebär 
både en förenkling av lagstiftningen och en anpassning av foderlagstiftningen till 
bestämmelserna för livsmedel. De följande utförligt beskrivna punkterna står i centrum för 
lagstiftningsförslaget.

1. ”Öppen deklaration” för foderråvaror

Uppgifter om de råvaror som en foderblandning består av och exakt angivna kvantiteter 
(”öppen deklaration”) var ett centralt krav från Europaparlamentet i samband med BSE-krisen 
och ett av de krav undersökningskommittén om BSE riktade till kommissionen (se resolution 
av den 19 februari 1997 om slutsatserna från den tillfälliga undersökningskommittén om 
BSE).

Parlamentet lade stor vikt vid att konsumenterna inte bara ska skyddas på bästa sätt utan att de 
genom tydlig och öppen märkning även själva ska kunna besluta om valet av livsmedel och 
deras tillverkare med hänsyn till säkerhet och hälsa. Detta gäller även för lantbrukarna som 
även de måste kunna förlita sig på en tydlig märkning när de köper foderblandningar.

I och med sitt lagstiftningsförslag till det senare direktivet nr 2002/2/EG om avyttring av 
foderblandningar lade kommissionen fram ett liknande förslag om att råvaror i 
foderblandningar ska förtecknas med angivelse av deras exakta andel i foderblandningen i 
viktprocent. Medan Europaparlamentet samtyckte till dessa åtgärder i första och andra 
behandlingen stötte man på stort motstånd från rådets sida mot den öppna deklarationen. 
Under den efterföljande förlikningen nådde rådet och parlamentet en överenskommelse som å 
ena sidan föreskriver en obligatorisk deklaration av alla råvaror i foderblandningen på 
etiketten eller produktbladet med angivelse av deras andel av foderblandningen i viktprocent 
och som å andra sidan tillåter en tolerans på +/- 15 procent beräknat på det angivna värdet 
(artikel 1.4 i direktiv 2002/2/EG). I gengäld har kunden rätt att begära exakta uppgifter om 
sammansättningen av foderblandningen (artikel 1.1 i direktiv 2002/2/EG)1.

Denna rättsliga bestämmelse har bestridits av olika företag och flera medlemsstater inför 
EG-domstolen. Domstolen har dock i sin dom av den 6 december 2005 entydigt bekräftat 
direktivets lagenlighet och tillbakavisat de flesta av de punkter som de klagande kritiserade. 
Bara på en punkt hörsammade domstolen de klagandes argument och kritiserade 
bestämmelsen i artikel 1.1 om exakta uppgifter på begäran, vilket betraktades som 
oproportionerligt med hänsyn till det uttalade syftet med direktivet (hälsoskydd), samtidigt 
som domstolen gjorde en avvägning mellan det mervärde som möjligheten att på begäran 
erhålla exakta uppgifter om sammansättningen innebär för hälsoskyddet och de extra 
kostnader som detta medför för tillverkarna.

I lagstiftningsförfarandet2 för ändring av direktiv 2002/2/EG på grundval av detta domslut 
enades parlamentet och rådet om att de med tanke på de framförda förslagen till en 

                                               
1 Se betänkandena A5-0233/2000, A5-0079/2001 och A5-0421/2001.
2 För fler detaljer, se betänkande A6-0411/2006.
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omfattande omarbetning av foderlagstiftningen inte skulle genomföra de ändringar i den 
grundläggande rättsakten som domslutet innebar, eftersom de ”förväntar sig att också frågan 
om den så kallade öppna deklarationen av råvaror noga ses över i detta sammanhang och att 
kommissionen lägger fram nya förslag i frågan med beaktande av såväl jordbrukarnas 
intresse av noggranna och detaljerade uppgifter om foderråvarorna som industrins intresse 
av ett tillräckligt skydd av affärshemligheter1.”

Föreliggande lagstiftningsförslag har utarbetats mot denna bakgrund. I enlighet med detta ska 
uppgiften om råvaror framgå i fallande ordning samtidigt som en uppgift om viktprocent 
förblir frivillig. Köparen kan enligt artikel 17.2 på begäran få uppgift om sammansättning från 
tillverkaren. Tillverkaren har dock enligt förslaget från kommissionen möjlighet att vägra 
lämna ut denna information om han eller hon anser att denna information kan skada hans eller 
hennes immateriella rättigheter.

Föredraganden anser att man i ljuset av EG-domstolens dom om märkning av foder både bör 
ta hänsyn till köparens rätt till information och tillverkarens berättigade intresse att bevara 
sina immateriella rättigheter. Det bör dock inte överlåtas enbart åt tillverkaren att avgöra 
huruvida en begäran från kunden ska beviljas eller ej.

Principen om en öppen deklaration ska inom ramen för EG-domstolens domslut och 
föreliggande lagstiftningsförslag tolkas på sådant sätt att köparen, i förekommande fall efter 
motiverad begäran, i princip har möjlighet att få tillgång till information inom ramen för ett 
förfarande som fastställts enligt lag.

Ändringsförslagen, i kombination med kommissionens förslag, syftar till följande:
1. Obligatorisk uppgift om råvaror i fallande ordning efter vikt. Uppgift om andel i 

viktprocent är frivillig, med undantag för de fall som nämns i artikel 17.2.
2. Köparen har rätt att begära uppgift om viktandel från tillverkaren. Denna uppgift 

måste vara exakt, eftersom intervallet +/- 15 procent inte är ändamålsenligt i 
efterhand, dvs. efter produktionsprocessen.

3. Tillverkaren kan avvisa begäran om information om denne genom motivering kan 
bevisa att det skulle innebära ett intrång på dennes immateriella rättigheter, dvs. om 
tillverkaren kan bevisa att denne genom egen eller finansierad forskning faktiskt har 
immateriella rättigheter som måste skyddas. För huvudingredienser i foderblandningar 
som har mer än två procents viktandel är den här möjligheten utesluten, eftersom det 
enligt uppgift från industrin inte kan göras gällande något väsentligt intresse för 
immateriella rättigheter på detta område.

4. Om tillverkaren utnyttjar sin rätt att avslå begäran om utlämning av uppgifter om vikt 
för ingredienser under två procent kan köparen vända sig till behöriga myndigheter. 
Myndigheterna har alltid rätt att få veta den exakta sammansättningen i 
foderblandningen och kan granska det anspråk på immateriell äganderätt som gjorts 
gällande. Myndigheten kan efter granskning av det anspråk som gjorts gällande för 
skydd av tillverkarens immateriella rättigheter för att lämna ut uppgifter om den 
exakta sammansättningen begära att en sekretessförklaring undertecknas.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets beslut nr 623/2007/EG av den 23 maj 2007 om ändring av direktiv 2002/2/EG om 
ändring av rådets direktiv 79/373/EEG om avyttring av foderblandningar, EUT L 154, 14.6.2007.
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2. Märkning av fodertillsatser

Kommissionen föreslår en obligatorisk märkning av tillsatser som tillåts efter gränsvärden 
eller är zootekniska eller verksamma mot vissa parasiter. Andra tillsatser kan märkas frivilligt. 
Även här ska uppgift om användning av tillsatser lämnas ut på kundens begäran. 
Föredraganden föreslår ett klargörande av denna föreskrift.

3. Självreglering genom riktlinjer

Erfarenheten av lagstiftningen om livsmedelshygien (förordningarna (EG) nr 852/2003 och 
(EG) nr 853/2003) och foderhygien (förordning (EG) nr 183/2005) visar att riktlinjer från 
branschen skulle kunna utgöra ett meningsfullt bidrag för det praktiska genomförandet av 
bestämmelserna i lagstiftningen. Även när det gäller fodermärkning skulle sådana riktlinjer 
troligtvis vara till stor nytta. Det bör dock klart och tydligt framgå av lagtexten att dessa 
riktlinjer inte är juridiskt bindande. De syftar enbart till att underlätta det praktiska 
genomförandet av förordningen och eventuellt att tolka den flexibilitet som förordningen 
tillåter, utan att de missbrukas för uppluckring av bestämmelserna i lagstiftningen.

4. Förorenade råvaror

Eftersom det tidigare har visat sig att förorenade ämnen ofta i kriminellt syfte hanteras som 
foder måste reglerna för förorenade råvaror vara mycket tydliga. De gemensamma rättsliga 
bestämmelserna har definitivt förbättrats i och med direktiv 2002/32/EG som antogs i 
samband med dioxinskandalen. Särskilt införandet i artikel 5 av det uttalade förbudet mot 
utspädning satte stopp för det oacceptabla men vid denna tidpunkt mycket utbredda bruket att 
dryga ut förorenade partier med oförorenat material tills gränsvärdet återigen underskreds.

I direktiv 2002/32/EG föreskrivs att förorenade ämnen inte får användas som foder. Det har 
dock inte klart och tydligt redogjorts för vad som händer med sådana ämnen efter att de har 
avlägsnats från marknaden. Enligt artikel 8 har medlemsstaterna möjlighet att tillämpa vissa 
tillåtna förfaranden för avgiftning av förorenade råvaror (t.ex. filtrering med aktivt kol av 
fiskolja för att sänka dioxinhalten eller behandling med ammoniak för att avlägsna aflatoxin).

Kommissionen föreslår därför att ett krav på en entydig märkning av förorenade foderråvaror 
införs (se artikel 20). Utöver märkningskraven måste det dock garanteras att de förorenade 
ämnena inte används olagligt, och att förbudet mot utspädning följs.

5. Tillämpningsföreskrifter (kommittéförfarande)

Rådets beslut nr 1999/468/EG fastställer att det för en grundläggande rättsakt som antas inom 
ramen för medbeslutandeförfarandet ska vidtas åtgärder med allmän räckvidd som innebär en 
ändring av bestämmelser som inte är väsentliga bestämmelser i denna rättsakt, inklusive 
strykning av vissa av dessa bestämmelser eller tillägg av bestämmelser som inte är väsentliga, 
enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll. Föredraganden föreslår därför att även 
gränsvärdena för orenheter och processhjälpmedel ska fastställas (enligt artikel 6a), 
riktlinjerna för att klargöra tillämpningsområde ska antas (enligt artikel 7) och förteckningen 
och riktlinjerna ska godkännas enligt artikel 27 i enlighet med det föreskrivande förfarandet 
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med kontroll. Alla dessa åtgärder har allmän räckvidd och motsvarar kriterierna i beslut 
nr 1999/468/EG för tillämpning av nämnda förfarande.

Det är dock tillrådligt att tillämpa det skyndsamma förfarandet för att utöka ”negativlistan” i 
artikel 6, för att kommissionen ska kunna utfärda förbud mot vissa material i djurfoder som 
gäller med omedelbar verkan.
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