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Ändringsförslag  41 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Förslag till förordning 

Beaktandeled 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43 

och 168.4 b i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, i enlighet med 

vilka kommissionen har lagt fram sitt 

förslag för parlamentet (C8-0172/2014), 

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2 

och 168.4 b i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, i enlighet med 

vilka kommissionen har lagt fram sitt 

förslag för parlamentet (C8-0172/2014), 

Or. en 

Motivering 

Den rättsliga grunden för detta förslag är artikel 43.2, varigenom det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet används för lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla målen i 

den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Ändringsförslag  42 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Animalieproduktionen intar en mycket 

viktig ställning i unionens jordbruk. 

Reglerna om foder som innehåller 

livsmedel har stor betydelse för 

djurhållning och djuruppfödning, även av 

icke livsmedelsproducerande djur, och för 

framställningen av produkter av animaliskt 

ursprung. 

(2) Animalieproduktionen och djurs hälsa 

och välbefinnande intar en mycket viktig 

ställning i unionens jordbruk. Reglerna om 

foder som innehåller livsmedel har stor 

betydelse för djurhållning och 

djuruppfödning, även av icke 

livsmedelsproducerande djur, och för 

framställningen av produkter av animaliskt 

ursprung. 

Or. en 
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Ändringsförslag  43 

John Stuart Agnew 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) I enlighet med 

subsidiaritetsprincipen bör 

medlemsstaterna vara fria att ställa upp 

regler om tillverkning, utsläppande på 

marknaden och användning av foder som 

innehåller läkemedel för alla djur som är 

lämpliga för deras territorium. Direktiv 

90/167/EEG bör därför upphävas. 

Or. en 

Motivering 

På grund av mångfalden hos jordbrukssystem, fodertillverkningsanläggningar, djurägande 

och veterinärtjänster i medlemsstaterna är det inte möjligt att på ett tillfredsställande sätt 

fastställa rättvisa regler som styr tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av 

foder som innehåller läkemedel på unionsnivå och därför bör ansvaret för detta med rätta 

tillfalla medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  44 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Behandlingar med läkemedel, 

särskilt med antimikrobiella medel, bör 

aldrig ersätta god djurhållning, bioskydd 

och god förvaltningspraxis. 

Or. en 
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Ändringsförslag  45 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Eftersom foder som innehåller 

läkemedel är en typ av foder omfattas det 

av Europaparlamentets och rådet 

förordning (EG) nr 183/20056, 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/20097, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1831/20038 

och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG9. Det bör fastställas särskilda 

bestämmelser för foder som innehåller 

läkemedel och för mellanprodukter när det 

gäller utrymmen och utrustning, personal, 

kvalitetskontroll av tillverkningen, lagring 

och transport, journalföring/registerföring, 

reklamationer och återkallande av 

produkter, tillämpning av förfaranden som 

grundar sig på principerna för faroanalys 

och kritiska styrpunkter (HACCP) samt 

märkning. 

(6) Som typer av foder omfattas foder som 

innehåller läkemedel och mellanprodukter 

av Europaparlamentets och rådet 

förordning (EG) nr 183/20056, 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/20097, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1831/20038 

och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG9. Det bör fastställas särskilda 

bestämmelser för foder som innehåller 

läkemedel och för mellanprodukter när det 

gäller utrymmen och utrustning, personal, 

kvalitetskontroll av tillverkningen, lagring 

och transport, journalföring/registerföring, 

reklamationer och återkallande av 

produkter, tillämpning av förfaranden som 

grundar sig på principerna för faroanalys 

och kritiska styrpunkter (HACCP) samt 

märkning. 

__________________ __________________ 

6 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 

om fastställande av krav för foderhygien 

(EUT L 35, 8.2.2005, s. 1). 

6 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 

om fastställande av krav för foderhygien 

(EUT L 35, 8.2.2005, s. 1). 

7 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om 

utsläppande på marknaden och användning 

av foder (EUT L 229, 1.9.2009, s. 1). 

7 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om 

utsläppande på marknaden och användning 

av foder (EUT L 229, 1.9.2009, s. 1). 

8 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1831/2003 av den 22 september 

2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 

18.10.2003, s. 29). 

8 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1831/2003 av den 22 september 

2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 

18.10.2003, s. 29). 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG av den 7 maj 2002 om 

främmande ämnen och produkter i 

djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10). 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG av den 7 maj 2002 om 

främmande ämnen och produkter i 

djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10). 

Or. en 
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Ändringsförslag  46 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Eftersom foder som innehåller 

läkemedel är en typ av foder omfattas det 

av Europaparlamentets och rådet 

förordning (EG) nr 183/20056, 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/20097, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1831/20038 

och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG9. Det bör fastställas särskilda 

bestämmelser för foder som innehåller 

läkemedel och för mellanprodukter när det 

gäller utrymmen och utrustning, personal, 

kvalitetskontroll av tillverkningen, lagring 

och transport, journalföring/registerföring, 

reklamationer och återkallande av 

produkter, tillämpning av förfaranden som 

grundar sig på principerna för faroanalys 

och kritiska styrpunkter (HACCP) samt 

märkning. 

(6) Eftersom foder som innehåller 

läkemedel är en typ av foder omfattas det 

av Europaparlamentets och rådet 

förordning (EG) nr 183/20056, 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/20097, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1831/20038 

och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG9. Det bör fastställas särskilda 

bestämmelser för foder som innehåller 

läkemedel och för mellanprodukter när det 

gäller utrymmen och utrustning, personal, 

djurs välbefinnande, kvalitetskontroll av 

tillverkningen, lagring och transport, 

journalföring/registerföring, reklamationer 

och återkallande av produkter, tillämpning 

av förfaranden som grundar sig på 

principerna för faroanalys och kritiska 

styrpunkter (HACCP) samt märkning. 

__________________ __________________ 

6 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 

om fastställande av krav för foderhygien 

(EUT L 35, 8.2.2005, s. 1). 

6 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 

om fastställande av krav för foderhygien 

(EUT L 35, 8.2.2005, s. 1). 

7 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om 

utsläppande på marknaden och användning 

av foder (EUT L 229, 1.9.2009, s. 1). 

7 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om 

utsläppande på marknaden och användning 

av foder (EUT L 229, 1.9.2009, s. 1). 

8 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1831/2003 av den 22 september 

2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 

18.10.2003, s. 29). 

8 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1831/2003 av den 22 september 

2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 

18.10.2003, s. 29). 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG av den 7 maj 2002 om 

främmande ämnen och produkter i 

djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10). 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG av den 7 maj 2002 om 

främmande ämnen och produkter i 

djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10). 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  47 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Eftersom foder som innehåller 

läkemedel är en typ av foder omfattas det 

av Europaparlamentets och rådet 

förordning (EG) nr 183/20056, 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/20097, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1831/20038 

och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG9. Det bör fastställas särskilda 

bestämmelser för foder som innehåller 

läkemedel och för mellanprodukter när det 

gäller utrymmen och utrustning, personal, 

kvalitetskontroll av tillverkningen, lagring 

och transport, journalföring/registerföring, 

reklamationer och återkallande av 

produkter, tillämpning av förfaranden som 

grundar sig på principerna för faroanalys 

och kritiska styrpunkter (HACCP) samt 

märkning. 

(6) Eftersom foder som innehåller 

läkemedel samt mellanprodukter är en typ 

av foder omfattas det av 

Europaparlamentets och rådet förordning 

(EG) nr 183/20056, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 767/20097, 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1831/20038 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG9. Det bör fastställas särskilda 

bestämmelser för foder som innehåller 

läkemedel och för mellanprodukter när det 

gäller utrymmen och utrustning, personal, 

kvalitetskontroll av tillverkningen, lagring 

och transport, journalföring/registerföring, 

reklamationer och återkallande av 

produkter, tillämpning av förfaranden som 

grundar sig på principerna för faroanalys 

och kritiska styrpunkter (HACCP) samt 

märkning. 

__________________ __________________ 

6 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 

om fastställande av krav för foderhygien 

(EUT L 35, 8.2.2005, s. 1). 

6 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 

om fastställande av krav för foderhygien 

(EUT L 35, 8.2.2005, s. 1). 

7 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om 

utsläppande på marknaden och användning 

av foder (EUT L 229, 1.9.2009, s. 1). 

7 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om 

utsläppande på marknaden och användning 

av foder (EUT L 229, 1.9.2009, s. 1). 

8 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1831/2003 av den 22 september 

2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 

18.10.2003, s. 29). 

8 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1831/2003 av den 22 september 

2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 

18.10.2003, s. 29). 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG av den 7 maj 2002 om 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/32/EG av den 7 maj 2002 om 
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främmande ämnen och produkter i 

djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10). 

främmande ämnen och produkter i 

djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10). 

Or. it 

Motivering 

Det är viktigt att i detta sammanhang specificera att inte endast foder som innehåller 

läkemedel, utan även mellanprodukter, faller inom tillämpningsområdet för förordning (EG) 

nr 183/2005 och för förordning (EG) nr 767/2009 och att man i dessa fall därmed måste 

respektera samma regler (särskilt vad gäller spårbarhet, HACCP, etc.). 

 

Ändringsförslag  48 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Foder som innehåller läkemedel bör 

endast tillverkas med godkända 

veterinärmedicinska läkemedel, och med 

hänsyn till produktens säkerhet och 

effektivitet bör det säkerställas att alla 

föreningar som används är kompatibla. Det 

bör införas särskilda krav för hur 

veterinärmedicinska läkemedel ska blandas 

in i foder för att djuren ska få en säker och 

effektiv behandling. 

(9) Foder som innehåller läkemedel bör 

endast tillverkas med godkända 

veterinärmedicinska läkemedel, och med 

hänsyn till produktens säkerhet och 

effektivitet bör det säkerställas att alla 

föreningar som används är kompatibla. Det 

bör införas särskilda krav för hur 

veterinärmedicinska läkemedel ska blandas 

in i foder för att djuren ska få en säker och 

effektiv behandling. 

Inblandningsmängderna bör i princip 

fastställas med utgångspunkt från en 

anläggnings genomsnittliga behov. För 

att beakta särdragen hos den småskaliga 

jordbrukssektorn och framför allt göra det 

möjligt även för små och ensligt belägna 

lantbruksföretag att få bästa tänkbara 

service och vård för djuren, bör redan 

etablerade kontrollsystem kunna behållas, 

om det kan garanteras att förskrivning, 

tillverkning och användning av foder som 

innehåller läkemedel sker enligt 

instruktioner och under kontroll av en 

veterinär samt är föremål för en extern 

processkontroll. 
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Or. de 

 

Ändringsförslag  49 

Norbert Erdős 

 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Foder som innehåller läkemedel bör 

endast tillverkas med godkända 

veterinärmedicinska läkemedel, och med 

hänsyn till produktens säkerhet och 

effektivitet bör det säkerställas att alla 

föreningar som används är kompatibla. Det 

bör införas särskilda krav för hur 

veterinärmedicinska läkemedel ska blandas 

in i foder för att djuren ska få en säker och 

effektiv behandling. 

(9) Foder som innehåller läkemedel bör 

endast tillverkas med godkända 

veterinärmedicinska läkemedel, och med 

hänsyn till produktens säkerhet och 

effektivitet bör det säkerställas att alla 

föreningar som används är kompatibla. 

Licensinnehavaren av veterinärpreparatet 

ska vara ansvarig för bedömningen av 

kompatibiliteten. Det bör införas särskilda 

krav för hur veterinärmedicinska 

läkemedel ska blandas in i foder för att 

djuren ska få en säker och effektiv 

behandling. 

Or. hu 

Motivering 

Jag kan inte godta att fodertillverkaren ska vara ansvarig för att bedöma kompatibiliteten hos 

veterinärprodukten och fodret. Detta ansvar bör vila på licensinnehavaren av 

veterinärprodukten. 

 

Ändringsförslag  50 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Överföring kan inträffa vid 

produktion, bearbetning, lagring och 

transport av foder om samma utrustning för 

produktion och beredning, 

lagringsutrymmen eller transportmedel 

(12) Överföring kan inträffa vid 

produktion, bearbetning, lagring och 

transport av foder om samma utrustning för 

produktion och beredning, 

lagringsutrymmen eller transportmedel 
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används för foder med olika komponenter. 

Vid tillämpningen av denna förordning 

används begreppet ”överföring” specifikt 

för den överföring av spår av ett verksamt 

ämne som ingår i ett foder som innehåller 

läkemedel till foder som läkemedlet inte är 

avsett för, medan termen 

”korskontaminering” ska betraktas som en 

förorening till följd av en överföring eller 

oavsiktlig överföring i foder av ett ämne. 

Överföring av aktiva substanser i foder 

som innehåller läkemedel till foder som 

läkemedlet inte är avsett för bör undvikas 

eller begränsas i möjligaste mån. För att 

skydda djurs och människors hälsa och 

miljön bör det fastställas gränsvärden för 

överföring av aktiva substanser i foder 

som innehåller läkemedel på grundval av 

en vetenskaplig riskbedömning utförd av 

Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och med beaktande av 

tillämpningen av god tillverkningssed och 

ALARA-principen. Det bör anges 

allmänna gränsvärden i denna förordning 

med beaktande av den oundvikliga 

överföringen och risken med de berörda 

aktiva substanserna. 

används för foder med olika komponenter. 

Vid tillämpningen av denna förordning 

används begreppet ”överföring” specifikt 

för den överföring av spår av ett verksamt 

ämne som ingår i ett foder som innehåller 

läkemedel till foder som läkemedlet inte är 

avsett för, medan termen 

”korskontaminering” ska betraktas som en 

förorening till följd av en överföring eller 

oavsiktlig överföring i foder av ett ämne. 

Överföring av aktiva substanser i foder 

som innehåller läkemedel till foder som 

läkemedlet inte är avsett för bör förbjudas 

för att skydda djurs och människors hälsa 

och miljön. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  51 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Överföring kan inträffa vid 

produktion, bearbetning, lagring och 

transport av foder om samma utrustning för 

produktion och beredning, 

lagringsutrymmen eller transportmedel 

används för foder med olika komponenter. 

Vid tillämpningen av denna förordning 

används begreppet ”överföring” specifikt 

för den överföring av spår av ett verksamt 

(12) Överföring kan inträffa vid 

produktion, bearbetning, lagring och 

transport av foder om samma utrustning för 

produktion och beredning, 

lagringsutrymmen eller transportmedel 

används för foder med olika komponenter. 

Vid tillämpningen av denna förordning 

används begreppet ”överföring” specifikt 

för den överföring av spår av ett verksamt 
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ämne som ingår i ett foder som innehåller 

läkemedel till foder som läkemedlet inte är 

avsett för, medan termen 

”korskontaminering” ska betraktas som en 

förorening till följd av en överföring eller 

oavsiktlig överföring i foder av ett ämne. 

Överföring av aktiva substanser i foder 

som innehåller läkemedel till foder som 

läkemedlet inte är avsett för bör undvikas 

eller begränsas i möjligaste mån. För att 

skydda djurs och människors hälsa och 

miljön bör det fastställas gränsvärden för 

överföring av aktiva substanser i foder som 

innehåller läkemedel på grundval av en 

vetenskaplig riskbedömning utförd av 

Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och med beaktande av 

tillämpningen av god tillverkningssed och 

ALARA-principen. Det bör anges 

allmänna gränsvärden i denna förordning 

med beaktande av den oundvikliga 

överföringen och risken med de berörda 

aktiva substanserna. 

ämne som ingår i ett foder som innehåller 

läkemedel till foder som läkemedlet inte är 

avsett för, medan termen 

”korskontaminering” ska betraktas som en 

förorening till följd av en överföring eller 

oavsiktlig överföring i foder av ett ämne. 

Överföring av aktiva substanser i foder 

som innehåller läkemedel till foder som 

läkemedlet inte är avsett för bör undvikas 

eller begränsas i möjligaste mån. För att 

skydda djurs och människors hälsa och 

miljön bör det fastställas maximala 

gränsvärden för spår av aktiva substanser i 

foder som läkemedlet inte är avsett för på 

grundval av en vetenskaplig 

riskbedömning utförd av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet och 

med beaktande av tillämpningen av god 

tillverkningssed och ALARA-principen. 

Fram till dess bör det anges allmänna 

maximala gränsvärden i denna förordning 

enligt en grundläggande princip, med 

beaktande av den oundvikliga överföringen 

och risken med de berörda aktiva 

substanserna. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  52 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Överföring kan inträffa vid 

produktion, bearbetning, lagring och 

transport av foder om samma utrustning för 

produktion och beredning, 

lagringsutrymmen eller transportmedel 

används för foder med olika komponenter. 

Vid tillämpningen av denna förordning 

används begreppet ”överföring” specifikt 

för den överföring av spår av ett verksamt 

ämne som ingår i ett foder som innehåller 

läkemedel till foder som läkemedlet inte är 

(12) Överföring kan inträffa vid 

produktion, bearbetning, lagring och 

transport av foder om samma utrustning för 

produktion och beredning, 

lagringsutrymmen eller transportmedel 

används för foder med olika komponenter. 

Vid tillämpningen av denna förordning 

används begreppet ”överföring” specifikt 

för den överföring av spår av ett verksamt 

ämne som ingår i ett foder som innehåller 

läkemedel till foder som läkemedlet inte är 
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avsett för, medan termen 

”korskontaminering” ska betraktas som en 

förorening till följd av en överföring eller 

oavsiktlig överföring i foder av ett ämne. 

Överföring av aktiva substanser i foder 

som innehåller läkemedel till foder som 

läkemedlet inte är avsett för bör undvikas 

eller begränsas i möjligaste mån. För att 

skydda djurs och människors hälsa och 

miljön bör det fastställas gränsvärden för 

överföring av aktiva substanser i foder som 

innehåller läkemedel på grundval av en 

vetenskaplig riskbedömning utförd av 

Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och med beaktande av 

tillämpningen av god tillverkningssed och 

ALARA-principen. Det bör anges 

allmänna gränsvärden i denna förordning 

med beaktande av den oundvikliga 

överföringen och risken med de berörda 

aktiva substanserna. 

avsett för, medan termen 

”korskontaminering” ska betraktas som en 

förorening till följd av en överföring eller 

oavsiktlig överföring i foder av ett ämne. 

Överföring av aktiva substanser i foder 

som innehåller läkemedel till foder som 

läkemedlet inte är avsett för bör undvikas 

eller begränsas i möjligaste mån. För att 

skydda djurs och människors hälsa och 

miljön bör det fastställas maximala 

gränsvärden för överföring av aktiva 

substanser i foder som läkemedlet inte är 

avsett för på grundval av en vetenskaplig 

riskbedömning utförd av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet och 

med beaktande av tillämpningen av god 

tillverkningssed och ALARA-principen. 

Under tiden bör det anges ett allmänt 

maximalt gränsvärde i denna förordning 

med beaktande av den oundvikliga 

överföringen och risken med de berörda 

aktiva substanserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  53 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Överföring kan inträffa vid 

produktion, bearbetning, lagring och 

transport av foder om samma utrustning för 

produktion och beredning, 

lagringsutrymmen eller transportmedel 

används för foder med olika komponenter. 

Vid tillämpningen av denna förordning 

används begreppet ”överföring” specifikt 

för den överföring av spår av ett verksamt 

ämne som ingår i ett foder som innehåller 

läkemedel till foder som läkemedlet inte är 

avsett för, medan termen 

”korskontaminering” ska betraktas som en 

förorening till följd av en överföring eller 

(12) Överföring kan inträffa vid 

produktion, bearbetning, lagring och 

transport av foder om samma utrustning för 

produktion och beredning, 

lagringsutrymmen eller transportmedel 

används för foder med olika komponenter. 

Vid tillämpningen av denna förordning 

används begreppet ”överföring” specifikt 

för den överföring av spår av ett verksamt 

ämne som ingår i ett foder som innehåller 

läkemedel till foder som läkemedlet inte är 

avsett för, medan termen 

”korskontaminering” ska betraktas som en 

förorening till följd av en överföring eller 
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oavsiktlig överföring i foder av ett ämne. 

Överföring av aktiva substanser i foder 

som innehåller läkemedel till foder som 

läkemedlet inte är avsett för bör undvikas 

eller begränsas i möjligaste mån. För att 

skydda djurs och människors hälsa och 

miljön bör det fastställas gränsvärden för 

överföring av aktiva substanser i foder som 

innehåller läkemedel på grundval av en 

vetenskaplig riskbedömning utförd av 

Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och med beaktande av 

tillämpningen av god tillverkningssed och 

ALARA-principen.. Det bör anges 

allmänna gränsvärden i denna förordning 

med beaktande av den oundvikliga 

överföringen och risken med de berörda 

aktiva substanserna. 

oavsiktlig överföring i foder av ett ämne. 

Överföring av aktiva substanser i foder 

som läkemedlet inte är avsett för bör 

begränsas i möjligaste mån. För att skydda 

djurs och människors hälsa och miljön bör 

det fastställas gränsvärden för spårnivåer 

av aktiva substanser i foder som innehåller 

läkemedel på grundval av en vetenskaplig 

riskbedömning utförd av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet och 

med beaktande av tillämpningen av god 

tillverkningssed och ALARA-principen.. 

Det bör anges allmänna gränsvärden i 

denna förordning med beaktande av den 

oundvikliga överföringen och risken med 

de berörda aktiva substanserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Överföring kan inträffa vid 

produktion, bearbetning, lagring och 

transport av foder om samma utrustning för 

produktion och beredning, 

lagringsutrymmen eller transportmedel 

används för foder med olika komponenter. 

Vid tillämpningen av denna förordning 

används begreppet ”överföring” specifikt 

för den överföring av spår av ett verksamt 

ämne som ingår i ett foder som innehåller 

läkemedel till foder som läkemedlet inte är 

avsett för, medan termen 

”korskontaminering” ska betraktas som en 

förorening till följd av en överföring eller 

oavsiktlig överföring i foder av ett ämne. 

Överföring av aktiva substanser i foder 

som innehåller läkemedel till foder som 

(12) Överföring kan inträffa vid 

produktion, bearbetning, lagring och 

transport av foder om samma utrustning för 

produktion och beredning, 

lagringsutrymmen eller transportmedel 

används för foder med olika komponenter. 

Vid tillämpningen av denna förordning 

används begreppet ”överföring” specifikt 

för den överföring av spår av ett verksamt 

ämne som ingår i ett foder som innehåller 

läkemedel till foder som läkemedlet inte är 

avsett för, medan termen 

”korskontaminering” ska betraktas som en 

förorening till följd av en överföring eller 

oavsiktlig överföring i foder av ett ämne. 

Överföring bör undvikas eller minskas till 

ett absolut minimum. För att skydda djurs 
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läkemedlet inte är avsett för bör undvikas 

eller begränsas i möjligaste mån. För att 

skydda djurs och människors hälsa och 

miljön bör det fastställas gränsvärden för 

överföring av aktiva substanser i foder som 

innehåller läkemedel på grundval av en 

vetenskaplig riskbedömning utförd av 

Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och med beaktande av 

tillämpningen av god tillverkningssed och 

ALARA-principen. Det bör anges 

allmänna gränsvärden i denna förordning 

med beaktande av den oundvikliga 

överföringen och risken med de berörda 

aktiva substanserna. 

och människors hälsa och miljön bör det 

fastställas gränsvärden för överföring av 

aktiva substanser i foder som innehåller 

läkemedel på grundval av en vetenskaplig 

riskbedömning utförd av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet och 

med beaktande av tillämpningen av god 

tillverkningssed och ALARA-principen. 

Det bör anges allmänna gränsvärden i 

denna förordning med beaktande av den 

oundvikliga överföringen och risken med 

de berörda aktiva substanserna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  55 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Märkningen av foder som innehåller 

läkemedel bör följa de allmänna 

principerna i förordning (EG) nr 767/2009 

och det bör finnas specifika märkningskrav 

som innebär att användarna får den 

information som behövs för att korrekt 

administrera foder som innehåller 

läkemedel. Det bör också fastställas 

gränsvärden för hur mycket det 

veterinärmedicinska läkemedlets märkta 

innehåll får avvika från det faktiska 

innehållet. 

(13) Märkningen av foder som innehåller 

läkemedel bör följa de allmänna 

principerna i förordning (EG) nr 767/2009 

och det bör finnas specifika märkningskrav 

som innebär att användarna får den 

information som behövs för att korrekt 

administrera foder som innehåller 

läkemedel. Det veterinärmedicinska 

läkemedlets märkta innehåll bör inte få 

avvika från det faktiska innehållet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  56 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Märkningen av foder som innehåller 

läkemedel bör följa de allmänna 

principerna i förordning (EG) nr 767/2009 

och det bör finnas specifika märkningskrav 

som innebär att användarna får den 

information som behövs för att korrekt 

administrera foder som innehåller 

läkemedel. Det bör också fastställas 

gränsvärden för hur mycket det 

veterinärmedicinska läkemedlets märkta 

innehåll får avvika från det faktiska 

innehållet. 

(13) Märkningen av foder som innehåller 

läkemedel bör följa de allmänna 

principerna i förordning (EG) nr 767/2009 

och det bör finnas specifika märkningskrav 

på exakta och lättbegripliga uppgifter som 

innebär att slutanvändarna får den 

information som behövs för att korrekt 

administrera foder som innehåller 

läkemedel. Det bör också fastställas 

gränsvärden för hur mycket det 

veterinärmedicinska läkemedlets märkta 

innehåll får avvika från det faktiska 

innehållet. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  57 

Norbert Erdős 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Foder som innehåller läkemedel bör 

av säkerhetsskäl och för att skydda 

användarnas intressen saluföras i 

förseglade behållare. 

utgår 

Or. hu 

Motivering 

Det finns en motsägelse mellan ingressen och skäl 10 i förslaget till förordning när det gäller 

förpackningar, och därför föreslår jag att ingressen ska utgå. 
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Ändringsförslag  58 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Foder som innehåller läkemedel bör 

av säkerhetsskäl och för att skydda 

användarnas intressen saluföras i 

förseglade behållare. 

(14) Foder som innehåller läkemedel bör 

av säkerhetsskäl och för att skydda 

användarnas intressen saluföras i 

förseglade behållare. Lämpliga undantag 

bör kunna göras när tillämpningen av 

detta krav inte är nödvändigt för att 

skydda människors eller djurs hälsa eller 

konsumenternas intressen och skulle 

innebära en alltför stor administrativ och 

teknisk börda. 

Or. en 

Motivering 

De befintliga undantagen enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 767/2009 för transport av 

foder bör införas i denna förordning, så att det råder samstämmighet med de bestämmelser 

som för närvarande gäller i vissa medlemsstater för transport av foder som innehåller 

läkemedel. 

 

Ändringsförslag  59 

Ulrike Müller 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Foderföretagare som tillverkar 

(oberoende av om tillverkningen sker i en 

foderanläggning, med ett för ändamålet 

utrustat fordon eller på lantbruksföretaget), 

lagrar, transporterar eller släpper ut på 

marknaden foder som innehåller läkemedel 

samt mellanprodukter bör vara godkända 

av den behöriga myndigheten, i enlighet 

med det godkännandesystem som 

föreskrivs i förordning (EG) nr 183/2005, 

(16) Foderföretagare som tillverkar 

(oberoende av om tillverkningen sker i en 

foderanläggning, med ett för ändamålet 

utrustat fordon eller på lantbruksföretaget), 

lagrar, transporterar eller släpper ut på 

marknaden foder som innehåller läkemedel 

samt mellanprodukter bör vara godkända 

av den behöriga myndigheten, i enlighet 

med det godkännandesystem som 

föreskrivs i förordning (EG) nr 183/2005, 
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så att det säkerställs att fodret är säkert och 

att produkterna kan spåras. Det bör 

fastställas ett övergångsförfarande för 

anläggningar som redan är godkända i 

enlighet med direktiv 90/167/EEG. 

så att det säkerställs att fodret är säkert och 

att produkterna kan spåras. Det bör 

fastställas ett övergångsförfarande för 

anläggningar som redan är godkända i 

enlighet med direktiv 90/167/EEG. Ett 

godkännande bör inte vara nödvändigt för 

anläggningar som ger djuren läkemedel 

oralt genom fodret. 

Or. de 

Motivering 

Godkännande av jordbrukare som foderföretagare är oproportionerligt och dessutom 

onödigt. På grund av tidsåtgången och de kostnader som uppkommer bör det därför liksom 

tidigare vara tillräckligt att registrera primärproducenter. 

 

Ändringsförslag  60 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Foderföretagare som tillverkar 

(oberoende av om tillverkningen sker i en 

foderanläggning, med ett för ändamålet 

utrustat fordon eller på lantbruksföretaget), 

lagrar, transporterar eller släpper ut på 

marknaden foder som innehåller läkemedel 

samt mellanprodukter bör vara godkända 

av den behöriga myndigheten, i enlighet 

med det godkännandesystem som 

föreskrivs i förordning (EG) nr 183/2005, 

så att det säkerställs att fodret är säkert och 

att produkterna kan spåras. Det bör 

fastställas ett övergångsförfarande för 

anläggningar som redan är godkända i 

enlighet med direktiv 90/167/EEG. 

(16) Foderföretagare som tillverkar 

(oberoende av om tillverkningen sker i en 

foderanläggning, med ett för ändamålet 

utrustat fordon eller på lantbruksföretaget), 

lagrar, transporterar eller släpper ut på 

marknaden foder som innehåller läkemedel 

samt mellanprodukter bör vara godkända 

av den behöriga myndigheten, i enlighet 

med det godkännandesystem som 

föreskrivs i förordning (EG) nr 183/2005, 

så att det säkerställs att fodret är säkert och 

att produkterna kan spåras. Det bör 

fastställas ett övergångsförfarande för 

anläggningar som redan är godkända i 

enlighet med direktiv 90/167/EEG. Vid 

godkännande och registrering bör 

särskild hänsyn tas till särdragen inom 

primärproduktionen enligt förordning 

(EG) nr 183/2005, särskilt för att även för 

små eller ensligt belägna lantbruksföretag 

möjliggöra optimal veterinärservice och 
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försörjning med foder som innehåller 

läkemedel. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  61 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

veterinärrecept som har utfärdats efter 

undersökning av de djur som ska 

behandlas. Man bör dock inte utesluta 

möjligheten att tillverka foder som 

innehåller läkemedel innan det konkreta 

receptet visas upp för tillverkaren. 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

veterinärrecept som har utfärdats efter 

undersökning av de djur som ska 

behandlas. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  62 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

veterinärrecept som har utfärdats efter 

undersökning av de djur som ska 

behandlas. Man bör dock inte utesluta 

möjligheten att tillverka foder som 

innehåller läkemedel innan det konkreta 

receptet visas upp för tillverkaren. 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

veterinärrecept som har utfärdats efter 

undersökning av de djur som ska 

behandlas. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  63 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

veterinärrecept som har utfärdats efter 

undersökning av de djur som ska 

behandlas. Man bör dock inte utesluta 

möjligheten att tillverka foder som 

innehåller läkemedel innan det konkreta 

receptet visas upp för tillverkaren. 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

veterinärrecept. Man bör dock inte utesluta 

möjligheten att tillverka foder som 

innehåller läkemedel innan det konkreta 

receptet visas upp för tillverkaren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  64 

Daniel Buda 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

veterinärrecept som har utfärdats efter 

undersökning av de djur som ska 

behandlas. Man bör dock inte utesluta 

möjligheten att tillverka foder som 

innehåller läkemedel innan det konkreta 

receptet visas upp för tillverkaren. 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

veterinärrecept som har utfärdats efter 

undersökning och diagnos av en veterinär 

eller efter en reglerad hälsokontroll av de 

djur som ska behandlas. Man bör dock inte 

utesluta möjligheten att tillverka foder som 

innehåller läkemedel innan det konkreta 

receptet visas upp för tillverkaren. 

Or. ro 
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Ändringsförslag  65 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

veterinärrecept som har utfärdats efter 

undersökning av de djur som ska 

behandlas. Man bör dock inte utesluta 

möjligheten att tillverka foder som 

innehåller läkemedel innan det konkreta 

receptet visas upp för tillverkaren. 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

veterinärrecept som har utfärdats för en 

begränsad tid efter undersökning av djuren 

och när en diagnos har ställts, eller om 

veterinären har personliga kunskaper om 

djurets tillstånd. Det krävs alltid ett 

skriftligt recept eller ett e-recept om 

läkemedlet tillhandahålls av någon annan 

än veterinären. Man bör dock inte utesluta 

möjligheten att tillverka foder som 

innehåller läkemedel innan det konkreta 

receptet visas upp för tillverkaren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  66 

Tibor Szanyi 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

veterinärrecept som har utfärdats efter 

undersökning av de djur som ska 

behandlas. Man bör dock inte utesluta 

möjligheten att tillverka foder som 

innehåller läkemedel innan det konkreta 

receptet visas upp för tillverkaren. 

(17) För att garantera att foder som 

innehåller läkemedel används på ett säkert 

sätt bör det få tillhandahållas och användas 

endast mot uppvisande av ett giltigt 

skriftligt recept eller e-recept från 

veterinär som har utfärdats för en 

begränsad tid av en veterinär eller annan 

yrkesperson som är kvalificerad att göra 

det enligt gällande nationell lag efter 

undersökning och diagnos av de djur som 

ska behandlas. Man bör dock inte utesluta 
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möjligheten att tillverka foder som 

innehåller läkemedel innan det konkreta 

receptet visas upp för tillverkaren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  67 

Julie Girling, James Nicholson 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (17a) För att distributionsvägarna och 

tillhandahållandet av veterinärmedicinska 

läkemedel inte ska begränsas, ska 

medlemsstaterna, om de har en rättsligt 

definierad, yrkesmässigt behörig 

rådgivare för veterinärmedicinska 

läkemedel, fortsätta förskriva och 

tillhandahålla vissa veterinärmedicinska 

läkemedel. 

Or. en 

Motivering 

De personer som ska vara behöriga att förskriva vissa veterinärmedicinska läkemedel bör 

utses av de relevanta nationella myndigheterna. Personer med lämpliga yrkeskvalifikationer, 

som är erkända av den medlemsstat där personerna är bosatta, ska ha rätt att förskriva och 

tillhandahålla vissa veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  68 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att det ska säkerställas att foder 

som innehåller läkemedel används med 

största försiktighet till 

(18) För att det ska säkerställas att foder 

som innehåller läkemedel används med 

största försiktighet, vilket innebär lämplig 
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livsmedelsproducerande djur, och för att 

säkerställa en hög skyddsnivå för 

folkhälsan, bör det fastställas särskilda 

regler för användning av recept, receptens 

giltighet, överensstämmelse med 

karenstiden och djurhållarens 

registerföring. 

användning av läkemedel i enlighet med 

recept, till livsmedelsproducerande och 

icke livsmedelsproducerande djur, och för 

att säkerställa en hög skyddsnivå för 

folkhälsan, bör det fastställas särskilda 

regler för användning av recept, receptens 

giltighet, överensstämmelse med 

karenstiden och djurhållarens 

registerföring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att det ska säkerställas att foder 

som innehåller läkemedel används med 

största försiktighet till 

livsmedelsproducerande djur, och för att 

säkerställa en hög skyddsnivå för 

folkhälsan, bör det fastställas särskilda 

regler för användning av recept, receptens 

giltighet, överensstämmelse med 

karenstiden och djurhållarens 

registerföring. 

(18) För att det ska säkerställas att foder 

som innehåller läkemedel används med 

största försiktighet till 

livsmedelsproducerande djur, och för att 

säkerställa en hög skyddsnivå för 

djurhälsan och folkhälsan, bör det 

fastställas särskilda regler för användning 

av recept, receptens giltighet, 

överensstämmelse med karenstiden och 

djurhållarens registerföring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  70 

Daniel Buda 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att det ska säkerställas att foder 

som innehåller läkemedel används med 

största försiktighet till 

livsmedelsproducerande djur, och för att 

(18) För att det ska säkerställas att foder 

som innehåller läkemedel används med 

största försiktighet till djur, och för att 

säkerställa en hög skyddsnivå för 
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säkerställa en hög skyddsnivå för 

folkhälsan, bör det fastställas särskilda 

regler för användning av recept, receptens 

giltighet, överensstämmelse med 

karenstiden och djurhållarens 

registerföring. 

folkhälsan, bör det fastställas särskilda 

regler för användning av recept, receptens 

giltighet, överensstämmelse med 

karenstiden och djurhållarens 

registerföring. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  71 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. I synnerhet 

bör användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande 

syfte förbjudas. 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man vidta åtgärder 

för att minska den totala användningen 

av antimikrobiella läkemedel, särskilt 

antibiotika, till livsmedelsproducerande 

djur. 

 Användning av antimikrobiella läkemedel 

i foder som innehåller läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur i 

prestationshöjande syfte bör förbjudas. 

Användning av antimikrobiella medel, 

särskilt antibiotika, i foder som innehåller 

läkemedel innan sjukdom har 

diagnostiserats eller innan kliniska tecken 

på sjukdom uppträder bör endast tillåtas 

under mycket exceptionella 

omständigheter och mot recept, på 

grundval av de epidemiologiska och 

kliniska kunskaperna hos den person som 

utfärdade receptet. En sådan behandling 

får aldrig tillämpas rutinmässigt och inte 

heller kompensera för bristande hygien 

eller bristfälliga 

uppfödningsförhållanden. 
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Or. en 

Motivering 

Foder som innehåller läkemedel är bara en metod för att administrera veterinärläkemedel 

och att begränsa de foder som innehåller läkemedel med antimikrobiella medel är en 

olämplig reaktion på den allmänna risk för folkhälsan som följer av resistens mot 

antimikrobiella medel över olika administrationsmetoder. Prestationshöjande användning av 

antimikrobiella medel är redan förbjuden och förebyggande användning kan endast tillåtas i 

undantagsfall baserat på råd från den person som ställer ut receptet. 

 

Ändringsförslag  72 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. I synnerhet 

bör användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande syfte 

förbjudas. 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. I synnerhet 

bör användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande syfte 

förbjudas, med undantag för situationer 

där administrationen av dessa är 

nödvändig för att förhindra uppkomst av 

vissa epizootier. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  73 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 
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risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. I synnerhet 

bör användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande 

syfte förbjudas. 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. Foder som 

innehåller antimikrobiella medel bör inte 

användas för att förebygga sjukdomar hos 

livsmedelsproducerande djur såvida inte 

sådan användning tillåts enligt 

förordning (EU) 2015/... 

[veterinärmedicinska läkemedel]. 

Förbudet mot användning av antibiotika 

som tillväxtfrämjande medel i enlighet 

med förordning (EG) nr 1831/2003 bör 

följas strikt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  74 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. I synnerhet 

bör användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande syfte 

förbjudas. 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till djur. 

Gruppbehandling med foder som 

innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel bör endast 

användas i motiverade fall där det inte är 

lämpligt med individbehandling. I 

synnerhet bör användning av 

veterinärmedicinska läkemedel som 

innehåller antimikrobiella medel till djur i 

förebyggande eller prestationshöjande syfte 

förbjudas. 

Or. en 

Motivering 

Foder som innehåller läkemedel används ofta för att behandla grupper av djur. 
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Individbehandling bör alltid övervägas innan man genomför en behandling med foder som 

innehåller antimikrobiella veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  75 

Tibor Szanyi 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. I synnerhet 

bör användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande syfte 

förbjudas. 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel. I synnerhet bör 

användning till djur i förebyggande eller 

prestationshöjande syfte förbjudas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  76 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. I synnerhet 

bör användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande 

syfte förbjudas. 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel. I synnerhet bör 

profylaktisk användning av antibiotika 

förbjudas. 

Or. en 
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Motivering 

Det är viktigt att begränsa användningen av foder som innehåller antimikrobiella läkemedel 

för alla djur och inte enbart för dem som är livsmedelsproducerande. ”Förebyggande” har 

ersatts av en mer exakt term. 

 

Ändringsförslag  77 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. I synnerhet 

bör användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande syfte 

förbjudas. 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. 

Antimikrobiella medel som är av 

avgörande betydelse för människor bör 

inte användas överhuvudtaget. I synnerhet 

bör användning av antimikrobiella medel 

till livsmedelsproducerande djur i så kallat 

förebyggande eller prestationshöjande syfte 

förbjudas. 

Or. en 

Motivering 

Antimikrobiella medel som är av avgörande betydelse för människor bör vara förbehållna 

människor. WHO har upprättat en förteckning över dessa antimikrobiella medel som är av 

”avgörande betydelse” för folkhälsan. För det andra är ”användning i förebyggande syfte” 

ett vagt begrepp som är öppet för feltolkningar. Vi inför i andra ändringsförslag begreppet 

”förebyggande åtgärder” som minskar behovet av antimikrobiella medel från första början, 

så vi vill skilja mellan profylaktisk behandling med antimikrobiella medel och åtgärder som 

förebygger deras användning. 
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Ändringsförslag  78 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. I synnerhet 

bör användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande syfte 

förbjudas. 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av antimikrobiella 

läkemedel till djur. Användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande syfte 

bör förbjudas. Kommissionen bör 

uppmuntra innovation i utvecklingen av 

näringslösningar för att bevara djurs 

välbefinnande och därigenom bidra till att 

minska behovet av veterinärbehandlingar, 

särskilt genom antimikrobiella medel.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  79 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. I synnerhet 

bör användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande 

syfte förbjudas. 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel. Användning av 

antibiotika för livsmedelsproducerande 

djur i prestationshöjande syfte förbjöds 

redan 2006. Vidare bör rutinmässig 

förebyggande användning av foder som 

innehåller antimikrobiella läkemedel inte 

vara tillåten. 

Or. it 
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Ändringsförslag  80 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. I synnerhet 

bör användning till 

livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande syfte 

förbjudas. 

(19) Med hänsyn till att resistens mot 

antimikrobiella medel utgör en allvarlig 

risk för folkhälsan bör man begränsa 

användningen av foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel till 

livsmedelsproducerande djur. Användning 

till livsmedelsproducerande djur i 

förebyggande eller prestationshöjande syfte 

bör förbjudas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  81 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19a) Metafylaktisk behandling av stora 

djur, till exempel svin och kor, bör inte 

tillåtas, eftersom sådana djur bör 

behandlas individuellt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  82 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19b (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19b) Det förbud mot användning av 

antibiotika som tillväxtbefrämjande medel 

som gäller från och med den 1 januari 

2006, i enlighet med förordning (EG) nr 

1831/2003, bör strikt respekteras och 

verkställas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  83 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19c) Alternativa åtgärder för att 

förhindra att sjukdomar som har 

diagnosticerats hos individer sprids till 

hela grupper av djur bör prioriteras innan 

man tillgriper behandling med 

antimikrobiella medel, exempelvis fysisk 

separation från gruppen eller uppfödning 

i mindre grupper av djur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  84 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Det bör inrättas ett system för 

insamling av oanvända eller utgångna 

produkter så att man kan kontrollera 

eventuella risker som dessa produkter kan 

(20) Det bör inrättas ett system för 

insamling av oanvända eller utgångna 

produkter så att man kan kontrollera 

eventuella risker som dessa produkter kan 
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medföra med avseende på skyddet av 

människors eller djurs hälsa eller av 

miljön. 

medföra med avseende på skyddet av 

människors eller djurs hälsa eller av 

miljön. Register bör föras vid 

insamlingsställen över återlämningen av 

oanvänt foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  85 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20a) De behöriga myndigheterna för 

vattenförvaltning bör hålla ett register 

över förskrivningarna av aktiva 

substanser uppdaterat så att spridningen 

av kemikalier i ekosystemen kan spåras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  86 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) tillverkning, lagring och transport av 

foder som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, 

a) tillverkning, lagring och transport av 

foder som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, avsedda för både icke 

livsmedelsproducerande och 

livsmedelsproducerande djur, 

Or. en 
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Ändringsförslag  87 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) tillverkning, lagring och transport av 

foder som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, 

a) tillverkning, lagring och transport av 

foder som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, avsedda för 

livsmedelsproducerande och icke 

livsmedelsproducerande djur, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  88 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) utsläppande på marknaden, inklusive 

import, och användning av foder som 

innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, 

b) utsläppande på marknaden, inklusive 

import, och användning av foder som 

innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, avsedda för både icke 

livsmedelsproducerande och 

livsmedelsproducerande djur, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  89 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) utsläppande på marknaden, inklusive 

import, och användning av foder som 

innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, 

b) utsläppande på marknaden, inklusive 

import från tredjeländer, och användning 

av foder som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  90 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) utsläppande på marknaden, inklusive 

import, och användning av foder som 

innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, 

b) utsläppande på marknaden, inklusive 

import från tredjeländer, och användning 

av foder som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, 

Or. it 

 

Ändringsförslag  91 

Ulrike Müller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Denna förordning ska inte tillämpas på 

färdiga läkemedel för oral administrering, 

som är godkända för användning i foder 

eller dricksvatten, och inte heller på 

blandningar av sådana läkemedel med 

foder, som framställts för omedelbar 

administrering inom anläggningar med 

djuruppfödning. 

Or. de 

Motivering 

Reglerna för läkemedel som ska administreras oralt reglerar i tillräcklig utsträckning hur 

dessa ska användas. Dessa omfattar även blandning i foder direkt före utfodring. 
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Ändringsförslag  92 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Denna förordning ska inte tillämpas på 

färdiga veterinärmedicinska läkemedel 

som ska administreras oralt och som har 

godkänts för användning via foder som 

orala pulver avsedda för medicinering av 

små grupper eller för användning via 

dricksvatten. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att uttryckligen skilja tillämpningsområdet för detta förslag till förordning från 

förslaget till förordning om veterinärmedicinska läkemedel. Det bör definieras tydligt att 

”orala pulver” (auktoriserade/avsedda att administreras som toppdressing eller direkt 

nedblandning på lantbruksföretaget av små mängder foder som administreras till små 

grupper av djur) är exkluderade från denna förordnings tillämpningsområde. På liknande 

sätt bör ”orala pulver för användning i dricksvatten” exkluderas från tillämpningsområdet 

för denna förordning. 

 

Ändringsförslag  93 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) De definitioner av ”fodertillsats” och 

”dagsbehov” som fastställs i artikel 2.2 i 

förordning (EG) nr 1831/2003. 

b) De definitioner av ”fodertillsats”, 

”antimikrobiella medel”, ”antibiotika” 
och ”dagsbehov” som fastställs i artikel 2.2 

i förordning (EG) nr 1831/2003. 

Or. en 
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Ändringsförslag  94 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) De definitioner av 

”livsmedelsproducerande djur”, 

”foderråvaror”, ”foderblandning”, 

”kompletteringsfoder”, ”mineralfoder”, 

”märkning”, ”etikett”, ”garantitid” och 

”parti” som fastställs i artikel 3.2 i 

förordning (EG) nr 767/2009. 

c) De definitioner av 

”livsmedelsproducerande djur”, ”icke 

livsmedelsproducerande djur”, 

”pälsdjur”, ”foderråvaror”, 

”foderblandning”, ”kompletteringsfoder”, 

”mineralfoder”, ”märkning”, ”etikett”, 

”garantitid” och ”parti” som fastställs i 

artikel 3.2 i förordning (EG) nr 767/2009. 

Or. en 

Motivering 

Icke livsmedelsproducerande djur bör inkluderas eftersom samma typ av foder behövs i deras 

behandling. 

 

Ändringsförslag  95 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) De definitioner av 

”livsmedelsproducerande djur”, 

”foderråvaror”, ”foderblandning”, 

”kompletteringsfoder”, ”mineralfoder”, 

”märkning”, ”etikett”, ”garantitid” och 

”parti” som fastställs i artikel 3.2 i 

förordning (EG) nr 767/2009. 

c) De definitioner av 

”livsmedelsproducerande djur” och ”icke 

livsmedelsproducerande djur”, 

”foderråvaror”, ”foderblandning”, 

”kompletteringsfoder”, ”mineralfoder”, 

”märkning”, ”etikett”, ”garantitid” och 

”parti” som fastställs i artikel 3.2 i 

förordning (EG) nr 767/2009. 

Or. en 
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Ändringsförslag  96 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) De definitioner av 

”livsmedelsproducerande djur”, 

”foderråvaror”, ”foderblandning”, 

”kompletteringsfoder”, ”mineralfoder”, 

”märkning”, ”etikett”, ”garantitid” och 

”parti” som fastställs i artikel 3.2 i 

förordning (EG) nr 767/2009. 

c) De definitioner av 

”livsmedelsproducerande djur”, ”icke 

livsmedelsproducerande djur”, 
”foderråvaror”, ”foderblandning”, 

”kompletteringsfoder”, ”mineralfoder”, 

”märkning”, ”etikett”, ”garantitid” och 

”parti” som fastställs i artikel 3.2 i 

förordning (EG) nr 767/2009. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  97 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) De definitioner av 

”livsmedelsproducerande djur”, 

”foderråvaror”, ”foderblandning”, 

”kompletteringsfoder”, ”mineralfoder”, 

”märkning”, ”etikett”, ”garantitid” och 

”parti” som fastställs i artikel 3.2 i 

förordning (EG) nr 767/2009. 

c) De definitioner av 

”livsmedelsproducerande djur”, ”icke 

livsmedelsproducerande djur”, 
”foderråvaror”, ”foderblandning”, 

”kompletteringsfoder”, ”mineralfoder”, 

”märkning”, ”etikett”, ”garantitid” och 

”parti” som fastställs i artikel 3.2 i 

förordning (EG) nr 767/2009. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  98 

Tibor Szanyi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led d 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Den definition av ”anläggning” som 

fastställs i artikel 3 i förordning (EG) 

nr 183/2005. 

d) Den definition av ”anläggning” och 

”foderföretagare” som fastställs i artikel 3 

i förordning (EG) nr 183/2005. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  99 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) De definitioner av ”veterinärmedicinskt 

läkemedel”, ”karenstid”, ”styrka” och 

”veterinärrecept” som fastställs i artikel 1 i 

direktiv 2001/82/EG. 

f) De definitioner av ”veterinärmedicinskt 

läkemedel”, ”karenstid”, ”styrka”, 

”veterinärrecept” och ”förblandningar för 

foder som innehåller läkemedel” som 

fastställs i artikel 1 i direktiv 2001/82/EG. 

Or. en 

Motivering 

Definitionen av ”förblandning för foder som innehåller läkemedel” bör ändras, eftersom den 

förblandning som innehåller läkemedel är det veterinärmedicinska läkemedlet, vilket är en 

lämplig farmaceutisk form som främst är godkänd för användning införlivat med foder som 

innehåller läkemedel under villkor som helt uppfyller villkoren i marknadsföringstillståndet. 

 

Ändringsförslag  100 

Tibor Szanyi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 – led fa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) Definitionerna av ”antimikrobiella 

medel” och ”antibiotika” enligt 

förordning (EU) 2015/... 

[veterinärmedicinska läkemedel]. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) foder som innehåller läkemedel: 

blandning av ett eller flera 

veterinärmedicinska läkemedel eller en 

eller flera mellanprodukter med ett eller 

flera foder som kan ges direkt till djur utan 

vidare bearbetning. 

a) foder som innehåller läkemedel: 

blandning av ett veterinärmedicinskt 

läkemedel eller en mellanprodukt med ett 

eller flera foder som kan ges direkt till djur 

utan vidare bearbetning på grund av de 

kurativa eller förebyggande egenskaperna 

hos den del av blandningen som 

innehåller läkemedel och på grund av de 

närande egenskaperna hos det foder som 

ingår i blandningen. 

Or. fr 

Motivering 

Syftet med foder som innehåller läkemedel måste ingå i definitionen av detta foder i enlighet 

med definitionen i direktiv 2001/82/EG för att exakt ange de kurativa eller förebyggande och 

närande egenskaperna (hos den del som innehåller foder).  

 

Ändringsförslag  102 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) foder som innehåller läkemedel: 

blandning av ett eller flera 

veterinärmedicinska läkemedel eller en 

eller flera mellanprodukter med ett eller 

flera foder som kan ges direkt till djur utan 

vidare bearbetning. 

a) foder som innehåller läkemedel: 

blandning av ett veterinärmedicinskt 

läkemedel eller en mellanprodukt med ett 

eller flera foder som kan ges direkt till djur 

utan vidare bearbetning på grund av de 

kurativa eller förebyggande egenskaperna 

hos den del av blandningen som 

innehåller läkemedel och på grund av de 
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närande egenskaperna hos det foder som 

ingår i blandningen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  103 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) foder som innehåller läkemedel: 

blandning av ett eller flera 

veterinärmedicinska läkemedel eller en 

eller flera mellanprodukter med ett eller 

flera foder som kan ges direkt till djur utan 

vidare bearbetning. 

a) foder som innehåller läkemedel: foder 

som är resultatet av produktion av ett eller 

flera veterinärmedicinska läkemedel 

godkända för detta ändamål eller en eller 

flera mellanprodukter med ett eller flera 

foder som kan ges direkt till djur utan 

vidare bearbetning, 

Or. it 

Motivering 

Definitionen av foder som innehåller läkemedel bör tydliggöra den rättsliga ställningen för 

”foder” som innehåller läkemedel och bör inte innebära skyldigheter när det gäller 

begreppet ”blandning”, eftersom detta skulle kunna vara alltför restriktivt. Särskilt finns det 

annan typ av teknik på framväxt som skulle kunna möjliggöra minskad risk för överföring. 

 

Ändringsförslag  104 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) foder som innehåller läkemedel: 

blandning av ett eller flera 

veterinärmedicinska läkemedel eller en 

eller flera mellanprodukter med ett eller 

flera foder som kan ges direkt till djur utan 

vidare bearbetning. 

a) foder som innehåller läkemedel: ett 

resultat av tillverkningen av ett eller flera 

veterinärmedicinska läkemedel eller en 

eller flera mellanprodukter som är 

godkända för detta syfte med ett eller flera 

foder som kan ges direkt till djur utan 
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vidare bearbetning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  105 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) foder som innehåller läkemedel: 

blandning av ett eller flera 

veterinärmedicinska läkemedel eller en 

eller flera mellanprodukter med ett eller 

flera foder som kan ges direkt till djur utan 

vidare bearbetning. 

a) foder som innehåller läkemedel: 

blandning av ett eller flera 

veterinärmedicinska läkemedel eller en 

eller flera mellanprodukter med 

sammansatta foder som kan ges direkt till 

djur utan vidare bearbetning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  106 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) mellanprodukt: blandning av ett eller 

flera veterinärmedicinska läkemedel med 

ett eller flera foder, för användning vid 

tillverkning av foder som innehåller 

läkemedel. 

b) mellanfoder som innehåller läkemedel: 

blandning av ett eller flera 

veterinärmedicinska läkemedel med ett 

eller flera fodermaterial, för användning 

vid tillverkning av foder som innehåller 

läkemedel. 

Or. es 

Motivering 

Vi menar att det är lämpligare att tala om ett eller flera veterinärmedicinska läkemedel med 

ett eller flera fodermaterial i stället för ett eller flera foder, eftersom man måste tänka på att 

en användning av ordet ”feed” utan att specificera det, innebär att alla typer av foder och 

tillsatser osv. kan inrymmas. 
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Ändringsförslag  107 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) mellanprodukt: blandning av ett eller 

flera veterinärmedicinska läkemedel med 

ett eller flera foder, för användning vid 

tillverkning av foder som innehåller 

läkemedel. 

b) foder som mellanprodukt som 

innehåller läkemedel: foder som är 

resultatet av blandning av ett eller flera 

veterinärmedicinska läkemedel godkända 

för sådan användning med ett eller flera 

foder, för användning vid tillverkning av 

foder som innehåller läkemedel. 

Or. it 

Motivering 

Definitionen i kommissionens förslag är tvetydig och bör förtydligas. 

 

Ändringsförslag  108 

Tibor Szanyi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) foderföretagare: fysisk eller juridisk 

person som ansvarar för att säkerställa att 

kraven i denna förordning uppfylls i det 

foderföretag som står under 

vederbörandes kontroll. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  109 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led f 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) foderföretagare: fysisk eller juridisk 

person som ansvarar för att säkerställa att 

kraven i denna förordning uppfylls i det 

foderföretag som står under vederbörandes 

kontroll. 

f) företagare inom sektorn för foder som 

innehåller läkemedel: fysisk eller juridisk 

person som ansvarar för att säkerställa att 

kraven i denna förordning uppfylls i det 

foderföretag som står under vederbörandes 

kontroll, däribland mäklare och 

uppfödare som använder foder som 

innehåller läkemedel avsedda för djur 

som de håller. 

Or. fr 

Motivering 

Man bör lägga till två definitioner: tillverkare av foder som innehåller läkemedel och 

mäklare. 

 

Ändringsförslag  110 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) foderföretagare: fysisk eller juridisk 

person som ansvarar för att säkerställa att 

kraven i denna förordning uppfylls i det 

foderföretag som står under vederbörandes 

kontroll. 

f) företagare sinom sektorn för foder som 

innehåller läkemedel: fysisk eller juridisk 

person som ansvarar för att säkerställa att 

kraven i denna förordning uppfylls i det 

foderföretag som står under vederbörandes 

kontroll, däribland mäklare och 

uppfödare som använder foder som 

innehåller läkemedel avsedda för djur 

som de håller. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  111 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

g) distributör: foderföretagare som 

tillhandahåller foder som innehåller 

läkemedel, förpackat och färdigt att 

användas, till djurhållaren. 

g) distributör: foderföretagare som 

tillhandahåller foder som innehåller 

läkemedel, förpackat och färdigt att 

användas, till andra distributörer och 

direkt till djurhållaren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  112 

Norbert Erdős 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led h 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) mobil blandare: foderföretagare med 

en foderanläggning som utgörs av ett för 

ändamålet utrustat fordon för tillverkning 

av foder som innehåller läkemedel. 

utgår 

Or. hu 

Motivering 

Enligt yttranden från yrkespersoner kan ett specialutrustat fordon (även om det omfattas av 

en licens) inte säkerställa samma homogenitet och tillförlitlighet på en anläggning som en 

fodertillverkningsanläggning för vilken absolut strikthet och särskilda krav förväntas. Därför 

stöder jag inte tillverkningen av foder som innehåller läkemedel i mobila blandare. 

 

Ändringsförslag  113 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led h 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) mobil blandare: foderföretagare med en 

foderanläggning som utgörs av ett för 

ändamålet utrustat fordon för tillverkning 

av foder som innehåller läkemedel. 

h) mobil blandare: foderföretagare med en 

eller flera mobila blandarutrustningar för 

tillverkning av foder som innehåller 

läkemedel på lantbruksföretag. 

Or. en 

Motivering 

Utöver lastbilar finns utrustning som dras av t.ex. traktorer. 

 

Ändringsförslag  114 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) hemmablandare: foderföretagare som 

tillverkar foder som innehåller läkemedel 

på det lantbruksföretag där fodret ska 

användas. 

i) hemmablandare: foderföretagare som 

tillverkar foder som innehåller läkemedel 

på lantbruksföretag för 

livsmedelsproducerande djur i hans eller 

hennes besittning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  115 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ia) antimikrobiellt medel: en aktiv 

substans av syntetiskt eller naturligt 

ursprung som förstör mikroorganismer, 

hämmar deras tillväxt eller deras 

fortplantningsförmåga i djur och 

människor. Antimikrobiella medel 

omfattar antibakteriella medel, antivirala 



 

AM\1066386SV.doc 45/157 PE560.826v01-00 

 SV 

medel, antimykotika och medel mot 

protozoer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  116 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ia) antimikrobiella medel: alla sådana 

föreningar med direkt effekt på 

mikroorganismer som används för 

behandling eller förebyggande av 

infektioner. Antimikrobiella medel 

omfattar antibakteriella medel, antivirala 

medel, antimykotika och medel mot 

protozoer. 

Or. en 

Motivering 

Definitionen av ”antimikrobiella medel” bör ändras så att den tydligt uttrycker och klargör 

omfattningen och täckningen av denna viktiga kategori (man bör även komma ihåg att 

utvecklingen av resistens inte enbart gäller antibakteriella medel utan även andra substanser 

som anges i ovannämnda definition). Den införda definitionen har godkänts av cheferna för 

medlemsstaternas läkemedelsmyndigheter i oktober 2012. 

 

Ändringsförslag  117 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Mihai Ţurcanu, Laurenţiu Rebega 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ia) antimikrobiellt medel: generell term 

för varje blandning med direkt effekt på 

mikroorganismer som används för 

behandling och förebyggande av 
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infektioner, 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  118 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ib (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ib) antibiotika: ett antibakteriellt medel 

som används för att behandla 

bakterieinfektioner, 

Or. en 

Motivering 

Ska skiljas från den bredare definitionen av ”antimikrobiellt medel”, som även omfattar 

antivirala medel, antimykotika och medel mot protozoer. 

 

Ändringsförslag  119 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ic (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ic) antiparasitärt medel: substans som 

används i läkemedel för behandling av 

parasitära sjukdomar av varierande 

etiologi, 

Or. ro 
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Ändringsförslag  120 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led id (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 id) korskontamination: en kontamination 

till följd av en överföring från eller 

övergång i foder av något ej avsett ämne, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  121 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ie (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ie) förebyggande (profylaktisk) 

behandling: behandling av ett djur eller 

en grupp av djur innan kliniska tecken på 

sjukdom uppträder, i syfte att förebygga 

förekomsten av en sjukdom eller 

infektion, 

Or. en 

Motivering 

För att klargöra vad som avses med ”användning i förebyggande syfte” har ett tillägg gjorts 

så att den exakta skillnaden mellan de olika behandlingsformerna framgår. Den införda 

definitionen godkändes av Epruma (European Platform for the Responsible Use of Medicines 

in Animals) i maj 2013. 

 

Ändringsförslag  122 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ie (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ie) förebyggande (profylaktisk) 

behandling: behandling av ett djur eller 

en grupp av djur innan kliniska tecken på 

sjukdom uppträder, i syfte att förebygga 

förekomsten av en sjukdom eller 

infektion, 

Or. en 

Motivering 

För att klargöra begreppet förebyggande användning. 

 

Ändringsförslag  123 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ie (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ie) förebyggande (profylaktisk) 

behandling: behandling av ett djur eller 

en grupp av djur innan kliniska tecken på 

sjukdom uppträder, i syfte att förebygga 

förekomsten av en sjukdom eller 

infektion, 

Or. en 

Motivering 

För att klargöra vad som avses med ”användning i förebyggande syfte” har ett tillägg gjorts 

så att den exakta skillnaden mellan de olika behandlingsformerna framgår. Den införda 

definitionen godkändes av Epruma (European Platform for the Responsible Use of Medicines 

in Animals) i maj 2013. (Om definitionen införs i förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel, kan det vara lämpligt att införa en korshänvisning till denna förordning.) 
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Ändringsförslag  124 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ie (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ie) förebyggande (profylaktisk) 

behandling: behandling av ett djur eller 

en grupp av djur innan kliniska tecken på 

sjukdom uppträder, i syfte att förebygga 

förekomsten av en sjukdom eller 

infektion. 

Or. it 

Motivering 

För att klargöra vad som avses med ”användning i förebyggande syfte” har ett tillägg gjorts 

så att den exakta skillnaden mellan de olika behandlingsformerna framgår. Den definition 

som införs godkändes av Epruma (European Platform for the Responsible Use of Medicines 

in Animals) i maj 2013. 

 

Ändringsförslag  125 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ie (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ie) förebyggande av sjukdomar: 

behandling av en grupp av djur utan 

kliniska sjukdomstecken, 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att skilja mellan profylaktisk och metafylaktisk användning. 
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Ändringsförslag  126 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led if (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 if) kontrollerande (metafylaktisk) 

behandling: behandling av en grupp av 

djur, efter det att en klinisk sjukdom har 

diagnostiserats i en del av gruppen, i syfte 

att behandla de kliniskt sjuka djuren och 

kontrollera spridningen av sjukdomen till 

djur i nära kontakt, vilka redan kan vara 

(subkliniskt) infekterade eller riskerar att 

bli det, 

Or. en 

Motivering 

För att klargöra vad som avses med ”användning i förebyggande syfte” har ett tillägg gjorts 

så att den exakta skillnaden mellan de olika behandlingsformerna framgår. Den införda 

definitionen godkändes av Epruma (European Platform for the Responsible Use of Medicines 

in Animals) i maj 2013. 

 

Ändringsförslag  127 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led if (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 if) kontrollerande (metafylaktisk) 

behandling: behandling av en grupp av 

djur, efter det att en klinisk sjukdom har 

diagnostiserats i en del av gruppen, i syfte 

att behandla de kliniskt sjuka djuren och 

kontrollera spridningen av sjukdomen till 

djur i nära kontakt, vilka redan kan vara 

(subkliniskt) infekterade eller riskerar att 

bli det, 

Or. en 
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Motivering 

För att klargöra begreppet förebyggande användning. 

 

Ändringsförslag  128 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led if (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 if) kontrollerande (metafylaktisk) 

behandling: behandling av en grupp av 

djur, efter det att en klinisk sjukdom har 

diagnostiserats i en del av gruppen, i syfte 

att behandla de kliniskt sjuka djuren och 

kontrollera spridningen av sjukdomen till 

djur i nära kontakt, vilka redan kan vara 

(subkliniskt) infekterade eller riskerar att 

bli det. 

Or. it 

Motivering 

För att klargöra vad som avses med ”användning i förebyggande syfte” har ett tillägg gjorts 

så att den exakta skillnaden mellan de olika behandlingsformerna framgår. Den definition 

som införs godkändes av Epruma (European Platform for the Responsible Use of Medicines 

in Animals) i maj 2013. 

 

Ändringsförslag  129 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led if (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 if) gruppbehandling (metafylaktisk 

behandling): behandling av en grupp av 

djur, inbegripet kliniskt friska individer 

som antas vara infekterade, efter det att 

en klinisk sjukdom har diagnostiserats i 
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en del av gruppen, i syfte att behandla de 

kliniskt sjuka djuren och kontrollera 

spridningen av sjukdomen till djur i nära 

kontakt, vilka redan kan vara 

(subkliniskt) infekterade eller riskerar att 

bli det, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  130 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led if (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 if) kontrollerande (metafylaktisk) 

behandling: behandling av en grupp av 

djur, efter det att en klinisk sjukdom har 

diagnostiserats i en del av gruppen, i syfte 

att behandla de kliniskt sjuka djuren och 

kontrollera spridningen av sjukdomen till 

djur i nära kontakt, vilka redan kan vara 

(subkliniskt) infekterade eller riskerar att 

bli det, 

Or. en 

Motivering 

För att klargöra vad som avses med ”användning i förebyggande syfte” har ett tillägg gjorts 

så att den exakta skillnaden mellan de olika behandlingsformerna framgår. Den införda 

definitionen godkändes av Epruma (European Platform for the Responsible Use of Medicines 

in Animals) i maj 2013. (Om definitionen införs i förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel, kan det vara lämpligt att införa en korshänvisning till denna förordning.) 

 

Ändringsförslag  131 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ig (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ig) kurativ (terapeutisk) behandling: 

behandling av ett sjukt djur eller en grupp 

av djur när en sjukdom eller en infektion 

har diagnostiserats. 

Or. en 

Motivering 

För att klargöra vad som avses med ”användning i förebyggande syfte” har ett tillägg gjorts 

så att den exakta skillnaden mellan de olika behandlingsformerna framgår. Den införda 

definitionen godkändes av Epruma (European Platform for the Responsible Use of Medicines 

in Animals) i maj 2013. 

 

Ändringsförslag  132 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ig (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ig) kurativ (terapeutisk) behandling: 

behandling av ett sjukt djur eller en grupp 

av djur när en sjukdom eller en infektion 

har diagnostiserats. 

Or. en 

Motivering 

Det bör tydligt definieras vilken ”behandling” som avses när foder som innehåller läkemedel 

används (kurativ/terapeutisk behandling) eller ”metafylax” (kontrollerande behandling). Den 

föreslagna definitionen godkändes av Epruma (European Platform for the Responsible Use of 

Medicines in Animals) i maj 2013. (Om definitionen införs i förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel, kan det vara lämpligt att införa en korshänvisning till denna 

förordning.) 
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Ändringsförslag  133 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ig (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ig) kurativ (terapeutisk) behandling: 

behandling av ett sjukt djur eller en grupp 

av djur när en sjukdom eller en infektion 

har diagnostiserats. 

Or. it 

Motivering 

För att klargöra vad som avses med ”användning i förebyggande syfte” har ett tillägg gjorts 

så att den exakta skillnaden mellan de olika behandlingsformerna framgår. Den definition 

som införs godkändes av Epruma (European Platform for the Responsible Use of Medicines 

in Animals) i maj 2013. 

 

Ändringsförslag  134 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ih (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ih) tillverkare av foder som innehåller 

läkemedel: varje företagare inom sektorn 

för foder som innehåller läkemedel som 

tillverkar foder som innehåller läkemedel. 

Or. fr 

Motivering 

Man bör lägga till två definitioner: tillverkare av foder som innehåller läkemedel och 

mäklare. 
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Ändringsförslag  135 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ih (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ih) tillverkare av foder som innehåller 

läkemedel: varje företagare inom sektorn 

för foder som innehåller läkemedel som 

tillverkar foder som innehåller läkemedel. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  136 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ii (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ii) mäklare: var och en som utövar en 

verksamhet som innebär försäljning eller 

inköp av foder som innehåller läkemedel, 

med undantag av distribution av 

läkemedelsfoder som inte innebär någon 

fysisk hantering och som består i att 

bedriva handel, oberoende och för en 

fysisk eller juridisk person, 

Or. fr 

Motivering 

Man bör lägga till två definitioner: tillverkare av foder som innehåller läkemedel och 

mäklare. 

 

Ändringsförslag  137 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 – led ii (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ii) mäklare: var och en som utövar en 

verksamhet som innebär försäljning eller 

inköp av foder som innehåller läkemedel, 

med undantag av distribution av 

läkemedelsfoder som inte innebär någon 

fysisk hantering och som består i att 

bedriva handel, oberoende och för en 

fysisk eller juridisk person, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  138 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foderföretagare ska tillverka, lagra, 

transportera och släppa ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter i överensstämmelse med 

bilaga I. 

Foderföretagare ska tillverka, lagra, 

transportera och släppa ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter i överensstämmelse med 

bilaga I. Djurhållare till 

livsmedelsproducerande djur ska inte få 

tillverka eget foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  139 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foderföretagare ska tillverka, lagra, 

transportera och släppa ut på marknaden 

Foderföretagare ska tillverka, lagra, 

transportera och släppa ut på marknaden 
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foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter i överensstämmelse med 

bilaga I. 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter i överensstämmelse med 

kraven i bilaga I. Detta gäller inte för 

lantbruksföretag som för den egna 

djurbesättningen tillverkar och utfodrar 

med foder som innehåller läkemedel 

enligt artikel 16. 

Or. de 

Motivering 

Vid tillämpning av bilaga I måste skillnad göras mellan industriella tillverkare och 

lantbruksföretag. Vid godkännande och registrering enligt förordning (EG) nr 183/2005 ska 

särdragen inom primärproduktionen beaktas. Eftersom dessa anläggningar inte släpper ut 

något foder som innehåller läkemedel på marknaden utan endast framställer för den egna 

djurbesättningen enligt veterinärreceptet, är bestämmelserna om administrering enligt artikel 

16 tillräckliga för dessa anläggningar. 

 

Ändringsförslag  140 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foderföretagare ska tillverka, lagra, 

transportera och släppa ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter i överensstämmelse med 

bilaga I. 

Företagare inom sektorn för foder som 

innehåller läkemedel ska tillverka, lagra, 

transportera och släppa ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter i överensstämmelse med 

bilaga I. 

Or. fr 

Motivering 

De skyldigheter som är fastställda i kapitel II är inte proportionerliga och kommer att bli 

svåra att tillämpa tekniskt för uppfödare som endast administrerar foder som innehåller 

läkemedel till sina egna djur. Särskilda bestämmelser för användningen bör likväl tillämpas 

på dem i enlighet med artikel 16. 
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Ändringsförslag  141 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foderföretagare ska tillverka, lagra, 

transportera och släppa ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter i överensstämmelse med 

bilaga I. 

Företagare inom sektorn för foder som 

innehåller läkemedel ska tillverka, lagra, 

transportera och släppa ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter i överensstämmelse med 

bilaga I. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  142 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foderföretagare ska tillverka, lagra, 

transportera och släppa ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter i överensstämmelse med 

bilaga I. 

Foderföretagare ska tillverka, lagra, 

transportera och släppa ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter i överensstämmelse med 

kraven i förordning (EG) nr 183/2005 och 

i förordning (EG) nr 767/2009 och de 

ytterligare krav som avses i bilagorna I 

och III till föreliggande förordning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  143 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 En medlemsstat får införa nationella 
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bestämmelser om förbud eller reglering av 

mobila blandare inom sitt territorium. 

Or. en 

Motivering 

Eftersom mobila blandare kan utgöra potentiella risker när det gäller överföringen och även 

epidemiologiska risker (med tanke på att foder som innehåller läkemedel är avsedda för 

behandling av sjuka djur och mobila blandare/fordon därför kan föra över sjukdomarna från 

lantbruksföretag till lantbruksföretag). Den aktuella erfarenheten av mobila blandare tar 

hänsyn till situationen där förblandningar främst används i förebyggande syfte och därför 

inte representerar värsta tänkbara scenario. 

 

Ändringsförslag  144 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 En medlemsstat får införa restriktioner 

för att inom sitt territorium förbjuda eller 

reglera mobila blandare. 

Or. fr 

Motivering 

Kontrollen av uppfödare är mycket komplicerad, framför allt när det gäller verksamhet som 

bedrivs på flera medlemsstaters territorier (gränsöverskridande verksamhet). 

 

Ändringsförslag  145 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 En medlemsstat får införa restriktioner 

för att inom sitt territorium förbjuda eller 
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reglera mobila blandare. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  146 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 När det gäller de krav på foderföretagare 

som fastställs i denna förordning 

respektive i rättsakter grundade på denna 

ska särskild hänsyn tas till 

genomförbarhet och praktiska aspekter 

beträffande hemmablandares hantering 

av foder som innehåller läkemedel. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  147 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Genom undantag från punkt 1 ska inte 

bestämmelserna i kapitel II tillämpas på 

uppfödare som endast använder foder 

som innehåller läkemedel till sina egna 

djur. 

Or. fr 

Motivering 

Medlemsstaterna bör kunna förbjuda eller reglera mobila blandare. I själva verket är det inte 

möjligt att med sådan utrustning säkerställa en homogen fördelning av läkemedelssubstansen 

eller läkemedelssubstanserna i hela den sats av foder som innehåller läkemedel som har 

tillverkats. Fodersatsens homogenitet är emellertid en viktig kvalitetsfaktor för att genomföra 



 

AM\1066386SV.doc 61/157 PE560.826v01-00 

 SV 

behandlingen av djuren. 

 

Ändringsförslag  148 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – stycke 1c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Genom undantag från punkt 1 ska inte 

bestämmelserna i kapitel II tillämpas på 

uppfödare som endast använder foder 

som innehåller läkemedel till sina egna 

djur. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  149 

Ulrike Müller 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska inrätta, genomföra 

och upprätthålla ett permanent skriftligt 

förfarande eller förfaranden som grundar 

sig på det system för faroanalys och 

kritiska styrpunkter (nedan kallat HACCP) 

som föreskrivs i förordning (EG) 

nr 183/2005. 

Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska inrätta, genomföra 

och upprätthålla ett permanent skriftligt 

förfarande eller förfaranden som grundar 

sig på det system för faroanalys och 

kritiska styrpunkter (nedan kallat HACCP) 

som föreskrivs i förordning (EG) 

nr 183/2005. För blandningar som består 

av foder och läkemedel godkända för oral 

administrering, som framställs vid 

lantbruksföretag för omedelbar 

administrering, gäller inte regeln om 

inrättande av detta skriftliga förfarande. 

Or. de 
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Motivering 

För jordbrukare är en dokumentation som grundas på HACCP-principerna inte genomförbar 

och en sådan regel är därför oproportionerlig. 

 

Ändringsförslag  150 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska inrätta, genomföra 

och upprätthålla ett permanent skriftligt 

förfarande eller förfaranden som grundar 

sig på det system för faroanalys och 

kritiska styrpunkter (nedan kallat HACCP) 

som föreskrivs i förordning (EG) 

nr 183/2005. 

Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska inrätta, genomföra 

och upprätthålla ett permanent skriftligt 

förfarande eller förfaranden som grundar 

sig på det system för faroanalys och 

kritiska styrpunkter (nedan kallat HACCP) 

som föreskrivs i förordning (EG) 

nr 183/2005. Redan etablerade 

kontrollsystem för hemmablandare får 

behållas, förutsatt att det kan garanteras 

att HACCP-principerna följs. 

Or. de 

Motivering 

Vid genomförandet av förordning (EG) nr 183/2005 uppfyllde primära fodertillverkare 

HACCP-principerna redan i registreringarna. Dessa registreringar bör kunna användas även 

i fortsättningen. 

 

Ändringsförslag  151 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får endast tillverkas av 

1. Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får endast tillverkas av 
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veterinärmedicinska läkemedel som 

godkänts för tillverkning av foder som 

innehåller läkemedel i enlighet med 

villkoren i direktiv 2001/82/EG. 

förblandningar som innehåller läkemedel 

som godkänts för tillverkning av foder som 

innehåller läkemedel i enlighet med 

villkoren i direktiv 2001/82/EG (eller 

korrekt länk till den nya förordningen). 

Or. en 

Motivering 

Formuleringen ”förblandningar som innehåller läkemedel” föredras (se motiveringen i 

ändringsförslag 5 ovan). 

 

Ändringsförslag  152 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) det veterinärmedicinska läkemedlet 

blandas in i fodret i enlighet med bilaga II, 

a) den förblandning eller mellanprodukt 

som innehåller läkemedel blandas in i 

fodret i enlighet med de villkor som 

föreskrivs i den behandlande veterinärens 

recept, 

Or. en 

Motivering 

Det bör tydligt anges att tillverkaren ska följa exakt det som föreskrivs av den behandlande 

veterinären. 

 

Ändringsförslag  153 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) fodret som innehåller läkemedel 

tillverkas i överensstämmelse med de 

b) fodret som innehåller läkemedel 

tillverkas i överensstämmelse med de 
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tillämpliga villkoren i den produktresumé 

som avses i artikel 14 i direktiv 

2001/82/EG, relaterat till de 

veterinärmedicinska läkemedel som ska 

blandas i sådant foder. 

tillämpliga villkoren i receptet från den 

behandlande veterinären och i den 

produktresumé som avses i artiklarna ... i 

förordning (EU) 2015/... 

[veterinärmedicinska läkemedel], relaterat 

till de veterinärmedicinska läkemedel som 

ska blandas i fodret. 

Or. en 

Motivering 

Utöver led 2a här bör det i led 2b understrykas att receptet och produktresumén bör följas 

(det är viktigt utifrån följande villkor för tillstånd, enligt vilka förblandningen som innehåller 

läkemedel bedömdes och godkändes utifrån en säker och effektiv användning). 

 

Ändringsförslag  154 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) fodret som innehåller läkemedel 

tillverkas i överensstämmelse med de 

tillämpliga villkoren i den produktresumé 

som avses i artikel 14 i direktiv 

2001/82/EG, relaterat till de 

veterinärmedicinska läkemedel som ska 

blandas i sådant foder. 

b) fodret som innehåller läkemedel 

tillverkas i överensstämmelse med de 

tillämpliga villkoren i den produktresumé 

som avses i artikel 14 i direktiv 

2001/82/EG, relaterat till de 

veterinärmedicinska läkemedel som ska 

blandas i sådant foder. I detta inkluderas 

särskilt bestämmelserna om interaktion 

mellan veterinärmedicinska läkemedel 

och foder som kan äventyra säkerheten 

och effektiviteten när det gäller fodret 

som innehåller läkemedel. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  155 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) fodret som innehåller läkemedel 

tillverkas i överensstämmelse med de 

tillämpliga villkoren i den produktresumé 

som avses i artikel 14 i direktiv 

2001/82/EG, relaterat till de 

veterinärmedicinska läkemedel som ska 

blandas i sådant foder. 

b) fodret som innehåller läkemedel 

tillverkas i överensstämmelse med de 

tillämpliga villkoren i den produktresumé 

som avses i artikel 14 i direktiv 

2001/82/EG, relaterat till de 

veterinärmedicinska läkemedel som ska 

blandas i sådant foder. Det inbegriper 

särskilt bestämmelser om interaktion 

mellan det veterinärmedicinska 

läkemedlet och fodret som försämrar 

säkerheten eller effekten hos foder som 

innehåller läkemedel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) det inte kan ske någon interaktion 

mellan det veterinärmedicinska 

läkemedlet och fodret som försämrar 

säkerheten eller effekten hos foder som 

innehåller läkemedel, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  157 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) det inte kan ske någon interaktion 

mellan det veterinärmedicinska 

läkemedlet och fodret som försämrar 

utgår 
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säkerheten eller effekten hos foder som 

innehåller läkemedel, 

Or. it 

 

Ändringsförslag  158 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) en fodertillsats för vilken en högsta 

tillåtna halt har fastställts i 

godkännandeakten inte blandas in i foder 

som innehåller läkemedel om 

fodertillsatsen redan används som aktiv 

substans i det veterinärmedicinska 

läkemedlet. 

d) koccidiostatika eller histomonostatika 

förekommer inte i det foder som används 

för produktion av foder som innehåller 

läkemedel om de även förekommer som 

aktiv substans i det veterinärmedicinska 

läkemedlet. För övriga fodertillsatser ska 

tillverkaren, vid formuleringen av fodret 

som innehåller läkemedel, inhämta råd 

från veterinären utifrån kompatibilitet, 

möjliga effekter på säkerheten och 

effektivitetsprofilen hos det slutgiltiga 

fodret som innehåller läkemedel och ta 

hänsyn till deras slutliga förekomst i det 

foder som används för produktion av 

foder som innehåller läkemedel, särskilt i 

de fall där de även förekommer som aktiv 

substans i förblandningen som innehåller 

läkemedel. 

Or. en 

Motivering 

Slutgiltigt foder som innehåller läkemedel bör tillverkas baserat på veterinärens recept/råd, 

särskilt i de fall då risken för medföljande användning av substansen är godkänd som 

fodertillsatser (t.ex. koccidiostatika) och substanser som är godkända som 

veterinärmedicinska produkter kan utgöra en risk för inkompatibilitet med påverkan på 

säkerheten och effektiviteten. 
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Ändringsförslag  159 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) när den aktiva substansen i det 

veterinärmedicinska läkemedlet är samma 

som en substans i en fodertillsats som 

finns i det berörda fodret får det totala 

innehållet av denna substans i det foder 

som innehåller läkemedel inte överskrida 

det maximala innehåll som anges i 

produktresumén och receptet på det 

veterinärmedicinska läkemedlet, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  160 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led db (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 db) det foder som används för produktion 

av foder som innehåller läkemedel 

uppfyller alla relevanta villkor i 

unionslagstiftningen angående djurfoder, 

Or. en 

Motivering 

Det foder som används för att införliva den förblandning som innehåller läkemedel – 

veterinärmedicinsk produkt – bör ha lämplig kvalitet och villkor som uppfyller de gällande 

lagbestämmelserna inom detta område bör följas. 
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Ändringsförslag  161 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led dc (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 dc) Fodret som innehåller läkemedel 

uppfyller de regler som definieras i 

produktresumén på ett sådant sätt att dess 

stabilitet garanteras under den 

föreskrivna behandlingsperioden. 

Or. en 

Motivering 

Stabiliteten hos det färdiga fodret som innehåller läkemedel med en viss införlivad 

förblandning som innehåller läkemedel (för vilken stabilitetens exakta varaktighet efter 

blandningen har fastställts baserat på beräknade parametrar inom förfarandet för 

marknadsföringstillstånd) bör garanteras och även passa ihop med behandlingsperioden som 

har föreskrivits av den behandlande veterinären. 

 

Ändringsförslag  162 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Fodertillverkare som tillverkar foder 

som innehåller läkemedel ska se till att det 

veterinärmedicinska läkemedlet eller 

mellanprodukten på ett homogent sätt 

blandas in i fodret. 

1. Tillverkare av foder inom sektorn för 

foder som innehåller läkemedel ska se till 

att det veterinärmedicinska läkemedlet 

eller mellanprodukten på ett homogent sätt 

blandas in i fodret. 

Tillverkare av foder som innehåller 

läkemedel som tillverkar mellanprodukter 

ska se till att det veterinärmedicinska 

läkemedlet på ett homogent sätt blandas 

in i fodret. 

  

Or. fr 
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Ändringsförslag  163 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen får genom 

genomförandeakter fastställa kriterier för 

homogen inblandning av det 

veterinärmedicinska läkemedlet i foder 

som innehåller läkemedel eller i 

mellanprodukter, med beaktande av det 

veterinärmedicinska läkemedlets särskilda 

egenskaper och av blandningstekniken. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 20.2. 

2. Kommissionen får genom 

genomförandeakter fastställa kriterier för 

homogen fördelning av det 

veterinärmedicinska läkemedlet i foder 

som innehåller läkemedel eller i 

mellanprodukter, med beaktande av det 

veterinärmedicinska läkemedlets särskilda 

egenskaper och av tillverkningstekniken 

(blandning, sprayning osv.). Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 20.2. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  164 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen får genom 

genomförandeakter fastställa kriterier för 

homogen inblandning av det 

veterinärmedicinska läkemedlet i foder 

som innehåller läkemedel eller i 

mellanprodukter, med beaktande av det 

veterinärmedicinska läkemedlets särskilda 

egenskaper och av blandningstekniken. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 20.2. 

2. Kommissionen får genom 

genomförandeakter fastställa kriterier för 

homogen inblandning av det 

veterinärmedicinska läkemedlet i foder 

som innehåller läkemedel eller i 

mellanprodukter, med beaktande av det 

veterinärmedicinska läkemedlets särskilda 

egenskaper och av produktionstekniken. 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 20.2. 

Or. it 
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Ändringsförslag  165 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska tillämpa åtgärder i 

enlighet med artiklarna 3 och 4 för att 

undvika överföring. 

1. Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska tillämpa åtgärder i 

enlighet med artiklarna 3 och 4 för att 

förhindra överföring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  166 

Tibor Szanyi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska tillämpa åtgärder i 

enlighet med artiklarna 3 och 4 för att 

undvika överföring. 

1. Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska tillämpa åtgärder i 

enlighet med artiklarna 3 och 4 för att 

undvika överföring, i enlighet med Alara-

principen, för att undvika risken för djurs 

och människors hälsa och miljön. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  167 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska tillämpa åtgärder i 

enlighet med artiklarna 3 och 4 för att 

undvika överföring. 

1. Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska tillämpa åtgärder i 

enlighet med artiklarna 3 och 4 för att 

minimera överföring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  168 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska tillämpa åtgärder i 

enlighet med artiklarna 3 och 4 för att 

förhindra överföring. 

1. Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska tillämpa åtgärder i 

enlighet med artiklarna 3 och 4 för att 

minimera överföring. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  169 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska tillämpa åtgärder i 

enlighet med artiklarna 3 och 4 för att 

undvika överföring. 

1. Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter ska tillämpa åtgärder i 

enlighet med artiklarna 3 och 4 för att 

undvika överföring eller begränsa de 

nivåer som har fastställts av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  170 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 19 

med avseende på fastställandet av 

särskilda gränsvärden för överföring av 

aktiva substanser. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  171 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 19 

med avseende på fastställandet av 

särskilda gränsvärden för överföring av 

aktiva substanser. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  172 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
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delegerade akter enligt artikel 19 med 

avseende på fastställandet av särskilda 

gränsvärden för överföring av aktiva 

substanser. 

delegerade akter enligt artikel 19 med 

avseende på fastställandet av gränsvärden 

för överföring av vissa aktiva substanser 

vid risk för djurs eller människors hälsa 

eller miljön på grundval av riskanalyser 

som utförs av Efsa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  173 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 19 med 

avseende på fastställandet av särskilda 

gränsvärden för överföring av aktiva 

substanser. 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 19 med 

avseende på fastställandet av särskilda 

högsta gränsvärden för spårnivåer av 

aktiva substanser i foder som läkemedlet 

inte är avsett för. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  174 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 19 med 

avseende på fastställandet av särskilda 

gränsvärden för överföring av aktiva 

substanser. 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 19 med 

avseende på fastställandet av särskilda 

maximala gränsvärden för spår av aktiva 

substanser i foder som läkemedlet inte är 

avsett för. 

Or. it 
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Ändringsförslag  175 

Norbert Erdős 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 19 med 

avseende på fastställandet av särskilda 

gränsvärden för överföring av aktiva 

substanser. 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 19 med 

avseende på fastställandet av särskilda 

gränsvärden för överföring av aktiva 

substanser. Gränsvärdena måste vara 

baserade på innehållet i expertutlåtandet 

från Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet. 

Or. hu 

 

Ändringsförslag  176 

Tibor Szanyi 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 19 med 

avseende på fastställandet av särskilda 

gränsvärden för överföring av aktiva 

substanser. 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 19 med 

avseende på fastställandet av särskilda 

gränsvärden för överföring av aktiva 

substanser för att undvika att djurs eller 

människors hälsa eller miljön utsätts för 

risker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  177 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 De särskilda gränsvärdena för överföring 

av varje substans ska fastställas av 

kommissionen på grundval av en 

vetenskaplig riskbedömning utförd av 

Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (Efsa). 

Or. it 

 

Ändringsförslag  178 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det inte har fastställts några särskilda 

gränsvärden för en aktiv substans ska 

följande gränsvärden tillämpas: 

utgår 

a) För antimikrobiella aktiva substanser, 

1 % av den aktiva substansen i det sista 

partiet med foder som innehåller 

läkemedel eller med mellanprodukter före 

produktionen av foder som läkemedlet 

inte är avsett för. 

 

b) För övriga aktiva substanser, 3 % av 

den aktiva substansen i det sista partiet 

med foder som innehåller läkemedel eller 

med mellanprodukter före produktionen 

av foder som läkemedlet inte är avsett för. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  179 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det inte har fastställts några särskilda 

gränsvärden för en aktiv substans ska 

följande gränsvärden tillämpas: 

Om det inte har fastställts några särskilda 

gränsvärden för en aktiv substans ska 

gränsvärdet fastställas till 3 % av den 

aktiva substansen i det sista partiet med 

foder som innehåller läkemedel eller med 

mellanprodukter före produktionen av 

foder som läkemedlet inte är avsett för. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  180 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Gränsvärdena för vissa aktiva substanser 

ska fastställas genom en vetenskaplig 

riskanalys som utförs av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet 

(Efsa), om dessa gränser inte redan har 

fastställts. 

  

Or. en 

 

Ändringsförslag  181 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) För antimikrobiella aktiva substanser, 

1 % av den aktiva substansen i det sista 

partiet med foder som innehåller 

läkemedel eller med mellanprodukter före 

produktionen av foder som läkemedlet 

utgår 
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inte är avsett för. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  182 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) För antimikrobiella aktiva substanser, 

1 % av den aktiva substansen i det sista 

partiet med foder som innehåller läkemedel 

eller med mellanprodukter före 

produktionen av foder som läkemedlet inte 

är avsett för. 

a) För antimikrobiella aktiva substanser, 

0,1 % av den aktiva substansen i det sista 

partiet med foder som innehåller läkemedel 

eller med mellanprodukter före 

produktionen av foder som läkemedlet inte 

är avsett för. 

Or. en 

Motivering 

Onödig exponering för aktiva substanser bör reduceras så långt som möjligt. 1 procent av en 

aktiv substans är mycket, med tanke på att den aktiva substansen utgör en bråkdel av ett 

läkemedels volym. Rengöring av produktionslinjer, uppdelning av antimikrobiella och icke 

antimikrobiella produktionslinjer, färdigförpackade doser och set med doser kan uppnå detta. 

Aktiva substanser kan upptäckas i jord och vatten på en nivå av μg per kg, så att upptäcka 1 g 

per 1 000 g foder (0,1 %) bör inte vara något problem. 

 

Ändringsförslag  183 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) För antimikrobiella aktiva substanser, 

1 % av den aktiva substansen i det sista 

partiet med foder som innehåller läkemedel 

eller med mellanprodukter före 

produktionen av foder som läkemedlet inte 

a) För antimikrobiella aktiva substanser, 

2 % av den aktiva substansen i det sista 

partiet med foder som innehåller läkemedel 

eller med mellanprodukter före 

produktionen av foder som läkemedlet inte 
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är avsett för. är avsett för. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  184 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) För antimikrobiella aktiva substanser, 

1 % av den aktiva substansen i det sista 

partiet med foder som innehåller läkemedel 

eller med mellanprodukter före 

produktionen av foder som läkemedlet inte 

är avsett för. 

a) För substanser med potential att välja 

resistens, 1 % av den aktiva substansen i 

det sista partiet med foder som innehåller 

läkemedel eller med mellanprodukter före 

produktionen av foder som läkemedlet inte 

är avsett för. 

Or. en 

Motivering 

Begreppet antimikrobiellt medel bör breddas till att omfatta alla substanser med potential att 

välja resistens (antimikrobiella medel och även medel mot parasiter (exo- och endomedel)) 

har sådan potential och kan vara relevanta för både veterinärmedicinvetenskapen och 

behandlingen av sjukdomar hos djur och i utvalda zoonotiska bakterier/parasiter som även är 

av intresse för humanmedicinvetenskapen. 

 

Ändringsförslag  185 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) För övriga aktiva substanser, 3 % av 

den aktiva substansen i det sista partiet 

med foder som innehåller läkemedel eller 

med mellanprodukter före produktionen 

av foder som läkemedlet inte är avsett för. 

utgår 

Or. en 
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Motivering 

Text införlivad i ändringsförslaget för punkt 2 – stycke 2 – inledningen. 

 

Ändringsförslag  186 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) För övriga aktiva substanser, 3 % av den 

aktiva substansen i det sista partiet med 

foder som innehåller läkemedel eller med 

mellanprodukter före produktionen av 

foder som läkemedlet inte är avsett för. 

b) För övriga aktiva substanser, 1 % av det 

godkända maximala innehållet av den 

aktiva substansen i det sista partiet med 

foder som innehåller läkemedel eller med 

mellanprodukter före produktionen av 

foder som läkemedlet inte är avsett för, för 

karensfoder och för foder för 

”kontinuerligt livsmedelsproducerande 

djur”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  187 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) För övriga aktiva substanser, 3 % av den 

aktiva substansen i det sista partiet med 

foder som innehåller läkemedel eller med 

mellanprodukter före produktionen av 

foder som läkemedlet inte är avsett för. 

b) För övriga aktiva substanser, 4 % av den 

aktiva substansen i det sista partiet med 

foder som innehåller läkemedel eller med 

mellanprodukter före produktionen av 

foder som läkemedlet inte är avsett för. 

Or. en 
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Ändringsförslag  188 

Norbert Erdős 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) För övriga aktiva substanser, 3 % av den 

aktiva substansen i det sista partiet med 

foder som innehåller läkemedel eller med 

mellanprodukter före produktionen av 

foder som läkemedlet inte är avsett för. 

b) För övriga aktiva substanser, 3 % av den 

högsta tillåtna dosen av den aktiva 

substansen i det sista partiet med foder som 

innehåller läkemedel eller med 

mellanprodukter före produktionen av 

foder som läkemedlet inte är avsett för. 

Or. hu 

Motivering 

Jag begär en omfattande harmonisering av gränsvärdena för veterinärprodukterna med 

avseende på foder som läkemedlet inte är avsett för, där beräkningen bör baseras på 3 % av 

den högsta tillåtna dosen och inte på 3 % av föregående sats. 

 

Ändringsförslag  189 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. I medlemsstater där sänkningen till 

dessa nivåer kommer att bli en belastning 

ska kommissionen och medlemsstaterna 

främja potentiella finansieringskällor för 

att ge stöd till jordbrukare för att uppfylla 

dessa mål, exempelvis inifrån Europeiska 

garantifonden för jordbruket eller EU:s 

folkhälsoprogram. 

Or. en 
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Ändringsförslag  190 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Kommissionen har befogenhet att 

anta genomförandeakter för att fastställa 

kriterier för följande: 

 – Definition av satsen med tillämpning av 

den aktuella artikeln. 

 – De analysmetoder som bör tillämpas av 

tillverkarna inom sektorn för foder som 

innehåller läkemedel. 

 – Metoderna för provtagning och analyser 

som bör användas av företagarna inom 

sektorn för foder som innehåller 

läkemedel och de behöriga 

myndigheterna för att kontrollera 

överensstämmelsen med de specifika 

överföringsgränserna. 

 Dessa genomförandeakter bör antas 

enligt det granskningsförfarande som 

fastställs i artikel 20.2. 

Or. fr 

Motivering 

La définition du terme « lot » est très importante pour assurer une application harmonisée de 

cette disposition. En particulier, le fait, de pouvoir définir un lot comme l'ensemble des unités 

fabriquées dans un laps de temps donné, pourrait en pratique conduire à permettre une 

dilution de la présence résiduelle de substances médicamenteuses due à la contamination 

croisée. Il serait également nécessaire de permettre à la Commission de fixer les modalités de 

prélèvement et les analyses à effectuer (lieux de prélèvement). La Commission doit pouvoir 

fixer ces modalités par acte d’exécution. 

Ändringsförslag  191 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2b (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Kommissionen har befogenhet att 

anta genomförandeakter för att fastställa 

kriterier för följande: 

 – Definition av satsen med tillämpning av 

den aktuella artikeln. 

 – De analysmetoder som bör tillämpas av 

tillverkarna av foder som innehåller 

läkemedel. 

 – Metoderna för provtagning och analyser 

bör användas av företagarna inom 

sektorn för foder som innehåller 

läkemedel och de behöriga 

myndigheterna för att kontrollera 

överensstämmelsen med de specifika 

överföringsgränserna. 

 Dessa genomförandeakter bör antas 

enligt det granskningsförfarande som 

fastställs i artikel 20.2. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  192 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2c. En detaljerad tidsplan med en 

prioritetsordning för de olika aktiva 

substanser för vilka specifika 

överföringsgränser bör antas ska 

fastställas genom en genomförandeakt. 

Myndigheterna (Efsa och EMA) ska 

konsulteras när förteckningen upprättas. 

 Den ... [Publikationsbyrån: vänligen inför 

datum genom att räkna [24] månader 

från och med ikraftträdandet av denna 

förordning] ska kommissionen lägga fram 

en rapport till Europaparlamentet och 

rådet med de specifika överföringsgränser 
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som har antagits. 

Or. fr 

Motivering 

Beslut bör fattas om att upprätta en tidsplan för att fastställa en prioritetsordning om 

utvärderingen av de olika substanserna och konsultationsförfarandet för de olika 

utvärderingsmyndigheterna (Efsa och EMA) bör klargöras. Framstegen vad gäller arbetet i 

denna fråga bör ge anledning till en rapport från kommissionen till Europaparlamentet och 

rådet inom de två år som följer efter ikraftträdandet av denna förordning. 

 

Ändringsförslag  193 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2c. En detaljerad tidsplan med en 

prioritetsordning för de olika aktiva 

substanser för vilka specifika 

överföringsgränser bör antas ska 

fastställas genom en genomförandeakt. 

Myndigheterna (Efsa och EMA) ska 

konsulteras när förteckningen upprättas. 

 Inom 24 månader från ikraftträdandet av 

denna förordning ska kommissionen 

lägga fram en rapport till 

Europaparlamentet och rådet med de 

specifika överföringsgränser som har 

antagits. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  194 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får tillverkas och lagras 

innan det recept som avses i artikel 15 har 

utfärdats. Denna bestämmelse gäller inte 

hemmablandare eller vid tillverkning av 

foder som innehåller läkemedel eller av 

mellanprodukter från 

veterinärmedicinska läkemedel i enlighet 

med artikel 10 eller 11 i direktiv 

2001/82/EG. 

utgår 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  195 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får tillverkas och lagras 

innan det recept som avses i artikel 15 har 

utfärdats. Denna bestämmelse gäller inte 

hemmablandare eller vid tillverkning av 

foder som innehåller läkemedel eller av 

mellanprodukter från 

veterinärmedicinska läkemedel i enlighet 

med artikel 10 eller 11 i direktiv 

2001/82/EG. 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får inte tillverkas och 

lagras innan det recept som avses i 

artikel 15 har utfärdats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  196 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får inte tillverkas och 

lagras innan det recept som avses i 

artikel 15 har utfärdats. Denna 

bestämmelse gäller inte hemmablandare 

eller vid tillverkning av foder som 

innehåller läkemedel eller av 

mellanprodukter från 

veterinärmedicinska läkemedel i enlighet 

med artikel 10 eller 11 i direktiv 

2001/82/EG. 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får inte tillverkas och 

lagras innan det recept som avses i 

artikel 15 har utfärdats. Denna 

bestämmelse gäller inte mobila blandare. 

Or. es 

Motivering 

Det är inte konsekvent att bestämmelsen inte tillämpas på blandare i anläggningar som 

saknar lämpliga fysiska installationer för denna verksamhet, medan de däremot ska tillämpas 

på mobila blandare. 

 

Ändringsförslag  197 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får tillverkas och lagras 

innan det recept som avses i artikel 15 har 

utfärdats. Denna bestämmelse gäller inte 

hemmablandare eller vid tillverkning av 

foder som innehåller läkemedel eller av 

mellanprodukter från veterinärmedicinska 

läkemedel i enlighet med artikel 10 eller 

11 i direktiv 2001/82/EG. 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får tillverkas och lagras 

innan det recept som avses i artikel 15 har 

utfärdats. Denna bestämmelse gäller inte 

hemmablandare, mobila blandare eller vid 

tillverkning av foder som innehåller 

läkemedel eller av mellanprodukter från 

veterinärmedicinska läkemedel i enlighet 

med artiklarna 10 eller 11 i direktiv 

2001/82/EG, om det inte är motiverat mot 

bakgrund av epidemiologiska och kliniska 

kunskaper. 

Or. en 
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Ändringsförslag  198 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får tillverkas och lagras 

innan det recept som avses i artikel 15 har 

utfärdats. Denna bestämmelse gäller inte 

hemmablandare eller vid tillverkning av 

foder som innehåller läkemedel eller av 

mellanprodukter från veterinärmedicinska 

läkemedel i enlighet med artikel 10 eller 

11 i direktiv 2001/82/EG. 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får av 

produktionstekniska skäl tillverkas och 

lagras innan det recept som avses i 

artikel 15 har utfärdats. I detta fall ska slag 

och kvantitet av det tillverkade eller 

lagrade foder som innehåller läkemedel 

meddelas till ansvarig myndighet. Denna 

bestämmelse gäller inte hemmablandare 

eller mobila blandare eller vid tillverkning 

av foder som innehåller läkemedel eller av 

mellanprodukter från veterinärmedicinska 

läkemedel i enlighet med artiklarna 10 

eller 11 i direktiv 2001/82/EG. 

Or. de 

Motivering 

Produktion på förhand ska inte leda till ett upphävande av kravet på veterinärrecept enligt 

artikel 15. Sådan produktion bör vara möjlig endast av produktionstekniska skäl, t.ex. för att 

undvika överföringar eller kontamination. För att undvika missbruk ska företagaren meddela 

tillsynsmyndigheten slag och kvantitet av det på förhand tillverkade fodret som innehåller 

läkemedel i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004. 

 

Ändringsförslag  199 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Märkningen av foder som innehåller 

läkemedel och av mellanprodukter ska 

överensstämma med bilaga III till denna 

förordning, utöver med artiklarna 11.1, 12 

1. Märkningen av foder som innehåller 

läkemedel och av mellanprodukter ska 

överensstämma med bilaga III till denna 

förordning, utöver med artiklarna 11.1, 
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och 14 i förordning (EG) nr 767/2009. 11.4, 12, 14, 15 b, d, e och f, 17.1 a, d, e 

och f, 17.2 och 17.3 i förordning (EG) nr 

767/2009. 

Or. it 

Motivering 

Foder som innehåller läkemedel samt mellanprodukter som är foder omfattas av 

märkningskrav som fastställs inte endast genom artiklarna 11.1, 12 och 14 i förordning (EG) 

nr 767/2009, utan även genom artiklarna 11.4, 15 och 17 och genom bilaga IV till samma 

förordning. Endast särskilda märkningskrav för foder som innehåller läkemedel och 

mellanprodukter bör nämnas i bilaga III till Europeiska kommissionens förslag. 

 

Ändringsförslag  200 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Märkningen av foder som innehåller 

läkemedel och av mellanprodukter ska 

överensstämma med bilaga III till denna 

förordning, utöver med artiklarna 11.1, 12 

och 14 i förordning (EG) nr 767/2009. 

1. Märkningen av foder som innehåller 

läkemedel och av mellanprodukter ska 

överensstämma med bilaga III till denna 

förordning, och med artiklarna 11.1, 11.4, 

12, 14, 15 och 17 i förordning (EG) 

nr 767/2009. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  201 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Märkningen av foder som innehåller 

läkemedel och av mellanprodukter ska 

överensstämma med bilaga III till denna 

förordning, utöver med artiklarna 11.1, 12 

och 14 i förordning (EG) nr 767/2009. 

1. Märkningen av foder som innehåller 

läkemedel och av mellanprodukter ska, om 

dessa inte ges direkt till djur, 
överensstämma med bilaga III till denna 

förordning, utöver med artiklarna 11.1, 12 
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och 14 i förordning (EG) nr 767/2009. 

Or. de 

Motivering 

Det krävs ingen särskild, extra märkning av foder som innehåller läkemedel, som en 

hemmablandare ger direkt till djur. 

 

Ändringsförslag  202 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De tillåtna toleranserna för avvikelser 

mellan de värden som foder som innehåller 

läkemedel samt mellanprodukter har enligt 

märkningen och de värden som 

framkommer vid offentliga kontroller i 

enlighet med förordning (EG) 

nr 882/2004 anges i bilaga IV. 

3. Avvikelser mellan de värden som foder 

som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter har enligt märkningen och 

de värden som framkommer vid offentliga 

kontroller kommer inte att tillåtas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  203 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De tillåtna toleranserna för avvikelser 

mellan det värden som foder som 

innehåller läkemedel samt mellanprodukter 

har enligt märkningen och de värden som 

framkommer vid offentliga kontroller i 

enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 

anges i bilaga IV. 

3. Förutom de toleranser som anges i 

bilaga IV till förordning (EG) nr 

767/2009 är de tillåtna toleranserna för 

avvikelser mellan det innehåll av aktiv 

substans vilket foder som innehåller 

läkemedel samt mellanprodukter har enligt 

märkningen och de värden som 

framkommer vid offentliga kontroller i 

enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 
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anges i bilaga IV. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  204 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De tillåtna toleranserna för avvikelser 

mellan de värden som foder som innehåller 

läkemedel samt mellanprodukter har enligt 

märkningen och de värden som 

framkommer vid offentliga kontroller i 

enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 

anges i bilaga IV. 

3. De tillåtna toleranserna för avvikelser 

mellan de värden som foder som innehåller 

läkemedel samt mellanprodukter har enligt 

märkningen samt mängden aktiva 

substanser i dessa och de värden som 

framkommer vid offentliga kontroller i 

enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 

anges i bilaga IV. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  205 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får bara släppas ut på 

marknaden i förseglade förpackningar eller 

behållare. Förpackningar och behållare ska 

vara förseglade på ett sådant sätt att 

förseglingen förstörs och inte kan 

återanvändas när förpackningen eller 

behållaren öppnas. 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får bara släppas ut på 

marknaden i förseglade förpackningar eller 

behållare. Förpackningar och behållare ska 

vara förseglade på ett sådant sätt att 

förseglingen förstörs och inte kan 

återanvändas när förpackningen eller 

behållaren öppnas. Lämpliga undantag 

bör kunna göras när tillämpningen av 

detta krav inte är nödvändigt för att 

skydda människors eller djurs hälsa eller 

konsumenternas intressen och skulle 

innebära en alltför stor administrativ och 

teknisk börda. 
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Or. en 

Motivering 

De befintliga undantagen enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 767/2009 för transport av 

foder bör införas i denna förordning, så att det råder samstämmighet med de bestämmelser 

som för närvarande gäller i vissa medlemsstater för transport av foder som innehåller 

läkemedel. 

 

Ändringsförslag  206 

Norbert Erdős 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får bara släppas ut på 

marknaden i förseglade förpackningar eller 

behållare. Förpackningar och behållare ska 

vara förseglade på ett sådant sätt att 

förseglingen förstörs och inte kan 

återanvändas när förpackningen eller 

behållaren öppnas. 

Foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter får bara släppas ut på 

marknaden i förseglade förpackningar – 

även inbegripet förpackningar av säckar – 

eller förseglade behållare. Förpackningar 

och behållare ska vara förseglade på ett 

sådant sätt att förseglingen förstörs och inte 

kan återanvändas när förpackningen eller 

behållaren öppnas. 

Or. hu 

 

Ändringsförslag  207 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 11a 

 Handel med tredjeländer 

 Import från tredjeländer av 

livsmedelsproducerande djur som har 

erhållit foder innehållande 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel i syfte att förebygga sjukdomar 



 

AM\1066386SV.doc 91/157 PE560.826v01-00 

 SV 

är förbjuden. Även import av livsmedel 

från dessa djur är förbjuden. 

Or. fr 

Ändringsförslag  208 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 11b 

 Spårbarhet av de aktiva substanser som 

sprids i ekosystemen 

 De yrkespersoner som gör förskrivningar 

ska föra register över förskrivningarna av 

aktiva substanser. Registret ska hållas 

uppdaterat hos de behöriga 

myndigheterna för vattenförvaltning eller 

miljö så att spridningen av kemikalier i 

ekosystemen kan spåras. 

Or. en 

Motivering 

För att göra vattenförvaltningen mer effektiv måste de behöriga myndigheterna veta vilka 

aktiva substanser som sprids i miljön och så småningom hamnar i vattnet. 

 

Ändringsförslag  209 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

antingen foder som innehåller läkemedel 

eller mellanprodukter ska se till att de 

anläggningar som de ansvarar för är 

Företagare inom branschen för foder som 

innehåller läkemedel som tillverkar, lagrar 

och släpper ut på marknaden antingen 

foder som innehåller läkemedel eller 

mellanprodukter ska se till att de 
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godkända av den behöriga myndigheten. anläggningar som de ansvarar för är 

godkända av den behöriga myndigheten. 

Företagare inom branschen för foder som 

innehåller läkemedel som transporterar 

och släpper ut på marknaden antingen 

foder som innehåller läkemedel eller 

mellanprodukter ska försäkra sig om att 

de anläggningar som de ansvarar för är 

registrerade hos den behöriga 

myndigheten. 

 Det första stycket gäller varken för 

företagare inom branschen för foder som 

innehåller läkemedel som har tillstånd att 

till detaljhandeln leverera 

veterinärmedicinska läkemedel eller 

djurhållare som lagrar eller använder 

foder som innehåller läkemedel för de 

egna djuren. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  210 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

antingen foder som innehåller läkemedel 

eller mellanprodukter ska se till att de 

anläggningar som de ansvarar för är 

godkända av den behöriga myndigheten. 

Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

antingen foder som innehåller läkemedel 

eller mellanprodukter ska se till att de 

anläggningar som de ansvarar för är 

godkända av den behöriga myndigheten. 

Detta gäller inte för lantbruksföretag som 

för den egna djurbesättningen tillverkar 

och utfodrar med foder som innehåller 

läkemedel. 

Or. de 

Motivering 

För lantbruksföretag som – under ledning av veterinär – endast för den egna 

djurbesättningen tillverkar och utfodrar med foder som innehåller läkemedel är ett 
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godkännande inte ändamålsenligt. 

 

Ändringsförslag  211 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

antingen foder som innehåller läkemedel 

eller mellanprodukter ska se till att de 

anläggningar som de ansvarar för är 

godkända av den behöriga myndigheten. 

Foderföretagare som tillverkar, lagrar, 

transporterar och släpper ut på marknaden 

antingen foder som innehåller läkemedel 

eller mellanprodukter ska se till att de 

anläggningar som de ansvarar för är 

godkända av den behöriga offentliga 

myndigheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  212 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska inrätta behöriga 

myndigheter för godkännande av 

tillverkarna och grossisterna av foder som 

innehåller läkemedel. 

Or. en 

Motivering 

Tillägget av denna punkt ska bidra till reglerna för medlemsstaterna om att inrätta behöriga 

myndigheter för godkännande av tillverkare och grossister av foder som innehåller 

läkemedel. 
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Ändringsförslag  213 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foder som innehåller läkemedel får 

lämnas ut till djurhållaren endast mot 

uppvisande och, om det framställs av 

hemmablandare, innehav av ett 

veterinärrecept och i enlighet med 

villkoren i punkterna 2–6. 

1. Foder som innehåller läkemedel får 

lämnas ut till djurhållaren endast mot 

uppvisande och, om det framställs av 

hemmablandare, innehav av ett 

veterinärrecept som ställts ut av en 

veterinär och i enlighet med villkoren i 

punkterna 2–6. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  214 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foder som innehåller läkemedel får 

lämnas ut till djurhållaren endast mot 

uppvisande och, om det framställs av 

hemmablandare, innehav av ett 

veterinärrecept och i enlighet med 

villkoren i punkterna 2–6. 

1. Foder som innehåller läkemedel får 

lämnas ut till djurhållaren endast mot 

uppvisande och, om det framställs av 

hemmablandare, innehav av ett 

veterinärrecept utfärdat efter en 

veterinärundersökning med fastställande 

av diagnos eller efter en reglerad 

hälsokontroll och i enlighet med villkoren 

i punkterna 2–6. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  215 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Receptet ska innehålla de uppgifter som 

anges i bilaga V. Tillverkaren, eller i 

tillämpliga fall distributören, ska förvara 

originalreceptet. Förskrivaren och 

djurhållaren ska förvara en kopia av 

receptet. Originalet och kopiorna ska 

sparas i tre år räknat från 

utfärdandedatumet. 

2. Receptet ska innehålla de uppgifter som 

anges i bilaga V. Tillverkaren, eller i 

tillämpliga fall distributören, ska förvara 

originalreceptet. Den veterinär som ställer 

ut receptet och djurhållaren ska förvara en 

kopia av receptet. Originalet och kopiorna 

ska sparas i tre år räknat från 

utfärdandedatumet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  216 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Receptet ska innehålla de uppgifter som 

anges i bilaga V. Tillverkaren, eller i 

tillämpliga fall distributören, ska förvara 

originalreceptet. Förskrivaren och 

djurhållaren ska förvara en kopia av 

receptet. Originalet och kopiorna ska 

sparas i tre år räknat från 

utfärdandedatumet. 

2. Receptet ska innehålla de uppgifter som 

anges i artikel 110 i förordning (EU) 

2015/... [veterinärmedicinska läkemedel]. 

Tillverkaren, eller i tillämpliga fall 

distributören, ska förvara originalreceptet. 

Förskrivaren och djurhållaren ska förvara 

en kopia av receptet. Originalet och 

kopiorna ska sparas i tre år räknat från 

utfärdandedatumet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  217 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Receptet ska innehålla de uppgifter som 

anges i bilaga V. Tillverkaren, eller i 

tillämpliga fall distributören, ska förvara 

2. Receptet ska innehålla de uppgifter som 

anges i bilaga V, vilka ska fastställas med 

utgångspunkt i artikel 110 i förordningen 
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originalreceptet. Förskrivaren och 

djurhållaren ska förvara en kopia av 

receptet. Originalet och kopiorna ska 

sparas i tre år räknat från 

utfärdandedatumet. 

om veterinärmedicinska läkemedel11a. 

Tillverkaren, eller i tillämpliga fall 

distributören, ska förvara originalreceptet. 

Förskrivaren och djurhållaren ska förvara 

en kopia av receptet. Originalet och 

kopiorna ska sparas i tre år räknat från 

utfärdandedatumet. 

 __________________ 

 11a Kommissionens förslag 

COM(2014)0558. 

Or. de 

Motivering 

Bestämmelserna om veterinärrecept bör vara samstämmiga med kommissionens aktuella 

förslag om veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  218 

Norbert Lins, Jan Huitema, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Receptet ska innehålla de uppgifter som 

anges i bilaga V. Tillverkaren, eller i 

tillämpliga fall distributören, ska förvara 

originalreceptet. Förskrivaren och 

djurhållaren ska förvara en kopia av 

receptet. Originalet och kopiorna ska 

sparas i tre år räknat från 

utfärdandedatumet. 

2. Receptet ska innehålla de uppgifter som 

anges i bilaga V. Tillverkaren, eller i 

tillämpliga fall distributören, ska förvara 

originalreceptet. Den veterinär eller annan 

yrkesperson som är kvalificerad för detta 

enligt gällande nationell lag som ställer ut 

receptet och djurhållaren ska förvara en 

kopia av receptet. Originalet och kopiorna 

ska sparas i tre år räknat från 

utfärdandedatumet. 

 (Obs! Horisontellt ändringsförslag som ska 

ersätta den relevanta ordalydelsen i hela 

förslaget.) 

Or. en 
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Ändringsförslag  219 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Med undantag för sådant foder som 

innehåller läkemedel och är avsett för icke 

livsmedelsproducerande djur får foder 

som innehåller läkemedel endast användas 

för en behandling på samma recept. 

3. Med undantag för sådant foder som 

innehåller läkemedel och är avsett för 

sällskaps- och hobbydjur får foder som 

innehåller läkemedel endast användas för 

en behandling på samma recept. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  220 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Behandlingens varaktighet bör följa den 

gällande produktresumén för den 

godkända förblandning som innehåller 

läkemedel som ingår i fodret som 

innehåller läkemedel, och bör inte 

överstiga tre veckor när det gäller foder 

som innehåller läkemedel med införlivade 

förblandningar som innehåller läkemedel 

som innehåller aktiva substanser med 

potential att välja resistens. 

Or. en 

Motivering 

Användning av foder som innehåller läkemedel styrs av veterinärens recept, och denne bör 

fastställa behandlingens varaktighet med hänsyn till produktresumén. Man bör notera att 

både förlängning och förkortning av en behandling kan öka valet av resistens. I förfarandet 

för godkännande av den veterinärmedicinska produkten godkändes rätt behandlingsperiod. 

Det finns för närvarande inga godkända behandlingar med en varaktighet över 3 veckor. 
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Ändringsförslag  221 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Som avvikelse till punkt 3 ovan, i 

händelse av en diagnostiserad sjukdom 

enligt artikel 15.5, om en del av fodret 

som innehåller läkemedel inte används, 

kan det återanvändas under receptet, 

förutsatt att det förvaras på rätt sätt och 

identifieras tydligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  222 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Receptet ska vara giltigt i högst sex 

månader för icke livsmedelsproducerande 

djur och tre veckor för 

livsmedelsproducerande djur. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  223 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Receptet ska vara giltigt i högst sex 

månader för icke livsmedelsproducerande 

djur och tre veckor för 

livsmedelsproducerande djur. 

4. Receptet ska vara giltigt från 

förskrivningsdagen i högst sex månader 

för icke livsmedelsproducerande djur och 

två veckor för livsmedelsproducerande 
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djur. 

 När det gäller foder som innehåller 

läkemedel med innehåll av 

veterinärmedicinska produkter som 

innehåller substanser med potential att 

välja resistens ska receptet vara giltigt 

från förskrivningsdagen i högst en vecka. 

Or. en 

Motivering 

En tidsperiod om två veckor (i stället för tre) är att föredra för alla substanser utom 

antimikrobiella medel och medel mot parasiter (dvs. substanser med potential för val av 

resistens), där giltigheten i en vecka är nödvändig för en korrekt dosering av djuren (med 

hänsyn till betydande viktförändringar på grund av viktuppgångarna hos de feta djuren, t.ex. 

grisar). 

 

Ändringsförslag  224 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Receptet ska vara giltigt i högst sex 

månader för icke livsmedelsproducerande 

djur och tre veckor för 

livsmedelsproducerande djur. 

4. Receptet ska vara giltigt i högst sex 

månader för hobby- och sällskapsdjur och 

tre veckor för livsmedelsproducerande djur 

och pälsdjur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  225 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Receptet ska vara giltigt i högst sex 

månader för icke livsmedelsproducerande 

djur och tre veckor för 

4. Receptet ska vara giltigt i högst sex 

månader för icke livsmedelsproducerande 

djur och tre månader för 
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livsmedelsproducerande djur. livsmedelsproducerande djur. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  226 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren 

ska kontrollera att användningen av 

läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren. Förskrivaren ska 

också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel. 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Betydande och 

överhängande hälsorisker kan vara skäl 

för en begränsad och icke rutinmässig 

användning av vaccin och behandlingar 

med medel mot parasiter. Förskrivaren ska 

kontrollera att användningen av läkemedlet 

är veterinärmedicinskt berättigad för 

måldjuren. Denna person ska också se till 

att administreringen av det berörda 

veterinärmedicinska läkemedlet inte är 

oförenlig med någon annan behandling 

eller användning och att det inte föreligger 

någon kontraindikation eller interaktion vid 

användning av flera läkemedel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  227 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren 

ska kontrollera att användningen av 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

vårdas av förskrivaren och endast för en 

diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren ska 

kontrollera att användningen av läkemedlet 
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läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren. Förskrivaren ska 

också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel. 

är veterinärmedicinskt berättigad för 

måldjuren. Förskrivaren ska också se till att 

administreringen av det berörda 

veterinärmedicinska läkemedlet inte är 

oförenlig med någon annan behandling 

eller användning och att det inte föreligger 

någon kontraindikation eller interaktion vid 

användning av flera läkemedel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  228 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren 

ska kontrollera att användningen av 

läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren. Förskrivaren ska 

också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel. 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av den behandlande 

veterinären och endast för en 

diagnostiserad sjukdom. Veterinären ska 

kontrollera att användningen av läkemedlet 

är veterinärmedicinskt berättigad för 

måldjuren. Veterinären ska också se till att 

administreringen av det berörda 

veterinärmedicinska läkemedlet inte är 

oförenlig med någon annan behandling 

eller användning och att det inte föreligger 

någon kontraindikation eller interaktion vid 

användning av flera förblandningar som 

innehåller läkemedel. 

Or. en 

Motivering 

Den behandlande veterinären (dvs. den veterinär som känner till beståndets/flockens 

anamnes och status) är per definition den enda person som kan ställa en diagnos och besluta 

om den adekvata behandlingen. Därför måste rollen för veterinärer med relevanta kunskaper 

om djursjukdomar och beståndets/flockens hälsostatus stärkas. Formuleringen 

förblandningar som innehåller läkemedel är att föredra (se motiveringen till ändringsförslag 

5 ovan). 
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Ändringsförslag  229 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren 

ska kontrollera att användningen av 

läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren. Förskrivaren ska 

också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel. 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för ett djur 

eller för grupper av djur som undersökts 

av den veterinär som har utfärdat receptet 

och endast för en diagnostiserad sjukdom. 

Den veterinär som har utfärdat receptet 
ska kontrollera att användningen av 

läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren. Förskrivaren ska 

också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  230 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren 

ska kontrollera att användningen av 

läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren. Förskrivaren ska 

också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av den veterinär som har 

utfärdat receptet och endast för en 

diagnostiserad sjukdom. Den veterinär 

som har utfärdat receptet ska kontrollera 

att användningen av läkemedlet är 

veterinärmedicinskt berättigad för 

måldjuren. Förskrivaren ska också se till att 

administreringen av det berörda 
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behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel. 

veterinärmedicinska läkemedlet inte är 

oförenlig med någon annan behandling 

eller användning och att det inte föreligger 

någon kontraindikation eller interaktion vid 

användning av flera läkemedel. 

Or. it 

Motivering 

Veterinären ska vara den enda person som har rätt att ställa diagnos och besluta om lämplig 

behandling. Veterinärens roll borde därför stärkas. 

 

Ändringsförslag  231 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren 

ska kontrollera att användningen av 

läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren. Förskrivaren ska 

också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel. 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av veterinär och endast för en 

diagnostiserad sjukdom. Veterinären ska 

kontrollera att användningen av läkemedlet 

är veterinärmedicinskt berättigad för 

måldjuren. Veterinären ska också se till att 

administreringen av det berörda 

veterinärmedicinska läkemedlet inte är 

oförenlig med någon annan behandling 

eller användning och att det inte föreligger 

någon kontraindikation eller interaktion vid 

användning av flera läkemedel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  232 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren 

ska kontrollera att användningen av 

läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren. Förskrivaren ska 

också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel. 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av veterinär och endast för en 

diagnostiserad sjukdom. Veterinären ska 

kontrollera att användningen av läkemedlet 

är veterinärmedicinskt berättigad för 

måldjuren. Veterinären ska också se till att 

administreringen av det berörda 

veterinärmedicinska läkemedlet inte är 

oförenlig med någon annan behandling 

eller användning och att det inte föreligger 

någon kontraindikation eller interaktion vid 

användning av flera läkemedel. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  233 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren 

ska kontrollera att användningen av 

läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren. Förskrivaren ska 

också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel. 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren 

ska kontrollera att användningen av 

läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren och denne ska 

vidare, efter att ha erhållit kunskap om 

utfodringssystemen, utreda möjligheterna 

att blanda och andra relevanta 

förhållanden på lantbruket. Förskrivaren 

ska också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  234 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren 

ska kontrollera att användningen av 

läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren. Förskrivaren ska 

också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel. 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för de 

grupper av djur som undersökts av 

förskrivaren och endast för en 

diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren ska 

kontrollera att användningen av läkemedlet 

är veterinärmedicinskt berättigad för 

måldjuren. Förskrivaren ska också se till att 

administreringen av det berörda 

veterinärmedicinska läkemedlet inte är 

oförenlig med någon annan behandling 

eller användning och att det inte föreligger 

någon kontraindikation eller interaktion vid 

användning av flera läkemedel. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  235 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av förskrivaren och endast för 

en diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren 

ska kontrollera att användningen av 

läkemedlet är veterinärmedicinskt 

berättigad för måldjuren. Förskrivaren ska 

också se till att administreringen av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

inte är oförenlig med någon annan 

5. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur som 

undersökts av den auktoriserade 

förskrivaren och endast för en 

diagnostiserad sjukdom. Förskrivaren ska 

kontrollera att användningen av läkemedlet 

är veterinärmedicinskt berättigad för 

måldjuren. Förskrivaren ska också se till att 

administreringen av det berörda 

veterinärmedicinska läkemedlet inte är 
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behandling eller användning och att det 

inte föreligger någon kontraindikation eller 

interaktion vid användning av flera 

läkemedel.  

 

oförenlig med någon annan behandling 

eller användning och att det inte föreligger 

någon kontraindikation eller interaktion vid 

användning av flera läkemedel.  

 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  236 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Receptet ska i överensstämmelse med 

produktresumén innehålla en uppgift om 

det veterinärmedicinska läkemedlets 

inblandningsmängd, som beräknats enligt 

tillämpliga parametrar. 

6. Receptet ska i överensstämmelse med 

produktresumén innehålla en uppgift om 

det veterinärmedicinska läkemedlets 

inblandningsmängd och mängden foder 

som innehåller läkemedel, som beräknats 

enligt tillämpliga parametrar. Den dagliga 

dosen ska införlivas i en mängd av fodret 

som innehåller läkemedel som garanterar 

upptag av den dagliga dosen av måldjuret 

med hänsyn till att foderupptaget hos 

sjuka djur kan skilja sig från ett normalt 

dagsbehov. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  237 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Receptet ska i överensstämmelse med 

produktresumén innehålla en uppgift om 

det veterinärmedicinska läkemedlets 

inblandningsmängd, som beräknats enligt 

tillämpliga parametrar. 

6. Receptet ska i överensstämmelse med 

produktresumén innehålla en uppgift om 

det veterinärmedicinska läkemedlets 

inblandningsmängd och den mängd foder 

som innehåller läkemedel som beräknats 

enligt tillämpliga parametrar. Den dagliga 
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dosen av det veterinärmedicinska 

läkemedlet bör blandas i en fodermängd 

som säkrar absorption av den dagliga 

dosen hos det djur som det är avsett för, 

med beaktande av att det sjuka djurets 

födointag kan skilja sig från ett normalt 

dagsbehov. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  238 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Receptet ska i överensstämmelse med 

produktresumén innehålla en uppgift om 

det veterinärmedicinska läkemedlets 

inblandningsmängd, som beräknats enligt 

tillämpliga parametrar. 

6. Receptet ska i överensstämmelse med 

produktresumén innehålla en uppgift om 

det veterinärmedicinska läkemedlets 

inblandningsmängd, beräknat enligt 

tillämpliga parametrar, och den mängd 

foder som innehåller läkemedel, beräknat 
enligt tillämpliga parametrar. Den dagliga 

dosen av det veterinärmedicinska 

läkemedlet bör blandas i en fodermängd 

som säkrar absorption av den dagliga 

dosen hos det djur som det är avsett för, 

med beaktande av att det sjuka djurets 

upptagning kan skilja sig från ett normalt 

dagsbehov. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  239 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Receptet ska i överensstämmelse med 

produktresumén innehålla en uppgift om 

6. Receptet ska i överensstämmelse med 

produktresumén innehålla en uppgift om 
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det veterinärmedicinska läkemedlets 

inblandningsmängd, som beräknats enligt 

tillämpliga parametrar. 

det veterinärmedicinska läkemedlets 

inblandningsmängd, som beräknats enligt 

tillämpliga parametrar med beaktande av 

produktens egenskaper och, i 

förekommande fall, geografiska eller 

säsongsspecifika omständigheter. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  240 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Förskrivaren ska, i överensstämmelse 

med artikel 5.2 d, försäkra sig om att det 

foder som innehåller läkemedel och det 

foder som vanligtvis används för att 

utfodra de behandlade djuren inte 

innehåller samma koccidiostatika som 

aktiva substanser. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  241 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 6b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6b. Medlemsstaterna får i enlighet med 

tillämplig nationell lagstiftning och enligt 

de villkor som fastställs i artikel 10 i 

direktiv 2001/82/EG ge behöriga personer 

tillstånd att förskriva foder som innehåller 

läkemedel innehållande flera 

veterinärmedicinska läkemedel. 

Emellertid är det inte tillåtet med 

förskrivning av foder som innehåller 

läkemedel innehållande flera 
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veterinärmedicinska läkemedel som består 

av en eller flera antibiotiska substanser. 

Or. fr 

Motivering 

Av hänsyn till folkhälsan bör principen om beredning av ett foder som innehåller läkemedel 

utifrån ett enda godkänt veterinärmedicinskt läkemedel upprätthållas. 

 

Ändringsförslag  242 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 6b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6b. Medlemsstaterna får i enlighet med 

tillämplig nationell lagstiftning och enligt 

de villkor som fastställs i artikel 10 i 

direktiv 2001/82/EG ge behöriga personer 

tillstånd att förskriva foder som innehåller 

läkemedel innehållande flera 

veterinärmedicinska läkemedel. 

Emellertid är det inte tillåtet med 

förskrivning av foder som innehåller flera 

veterinärmedicinska läkemedel som består 

av en eller flera antibiotiska substanser. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  243 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Användning för livsmedelsproducerande 

djur 

Användning för livsmedelsproducerande 

och icke livsmedelsproducerande djur 

Or. en 
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Motivering 

Koppling till ändringsförslag 8. Eftersom användningen av antibiotika i förebyggande syfte är 

förbjuden för alla djur – och inte enbart de livsmedelsproducerande – bör detta återspeglas i 

rubriken. 

 

Ändringsförslag  244 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Användning för livsmedelsproducerande 

djur 

Användning för djur 

Or. en 

 

Ändringsförslag  245 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Användning för livsmedelsproducerande 

djur 

Användning för djur 

Or. en 

 

Ändringsförslag  246 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Användning för livsmedelsproducerande 

djur 

Användning 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  247 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foderföretagare som tillhandahåller 

foder som innehåller läkemedel till den 

som håller livsmedelsproducerande djur, 

eller hemmablandare av foder som 

innehåller läkemedel och är avsett för 

livsmedelsproducerande djur, ska se till att 

den tillhandahållna eller blandade mängden 

inte överstiger 

1. Foderföretagare som tillhandahåller 

foder som innehåller läkemedel till den 

som håller djur, eller hemmablandare av 

foder som innehåller läkemedel och är 

avsett för livsmedelsproducerande djur, ska 

se till att den tillhandahållna eller blandade 

mängden inte överstiger 

Or. en 

 

Ändringsförslag  248 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foderföretagare som tillhandahåller 

foder som innehåller läkemedel till den 

som håller livsmedelsproducerande djur, 

eller hemmablandare av foder som 

innehåller läkemedel och är avsett för 

livsmedelsproducerande djur, ska se till att 

den tillhandahållna eller blandade mängden 

inte överstiger 

1. Foderföretagare som tillhandahåller 

foder som innehåller läkemedel till den 

som håller livsmedelsproducerande djur, 

eller hemmablandare av foder som 

innehåller läkemedel och är avsett för 

livsmedelsproducerande djur, ska se till att 

den tillhandahållna eller blandade mängden 

inte överstiger de mängder som anges av 

förskrivaren. 

Or. en 
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Ändringsförslag  249 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foderföretagare som tillhandhåller foder 

som innehåller läkemedel till den som 

håller livsmedelsproducerande djur, eller 

hemmablandare av foder som innehåller 

läkemedel och är avsett för 

livsmedelsproducerande djur, ska se till 

att den tillhandahållna eller blandade 

mängden inte överstiger 

1. När det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel, ska foderföretagare som 

tillhandahåller foder som innehåller 

läkemedel till den som håller 

livsmedelsproducerande djur se till att den 

tillhandahållna eller blandade mängden 

inte överstiger 

Or. en 

Motivering 

Det finns inget behov av att skilja mellan foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel och foder som inte gör det. Det bör inte förekomma någon 

hemmablandning av foder som innehåller antimikrobiella veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  250 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foderföretagare som tillhandahåller 

foder som innehåller läkemedel till den 

som håller livsmedelsproducerande djur, 

eller hemmablandare av foder som 

innehåller läkemedel och är avsett för 

livsmedelsproducerande djur, ska se till att 

den tillhandahållna eller blandade mängden 

inte överstiger 

1. Företagare inom branschen för foder 

som innehåller läkemedel som 

tillhandahåller foder som innehåller 

läkemedel till den som håller 

livsmedelsproducerande djur, eller 

hemmablandare av foder som innehåller 

läkemedel och är avsett för 

livsmedelsproducerande djur, ska se till att 

den tillhandahållna eller blandade mängden 

inte överstiger 

Or. fr 
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Ändringsförslag  251 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) den mängd som anges i receptet och utgår 

Or. en 

Motivering 

The use of medicated feedingstuffs is driven by the prescription of veterinarian, who should 

decide considering the approved SPC on the final duration of the treatment. Originally there 

was proposed to limit treatment/use of medicated feed containing antimicrobials by the period 

of max two weeks. It should be taken into consideration that both prolongation and 

shortening can provide pressure for resistance selection. Within the veterinary medicinal 

product (here premix) authorisation it was assessed and approved, what is the right period of 

treatment, which should be finally followed in practice. Currently there are no longer 

durations of treatments than 3 weeks approved. 

 

Ändringsförslag  252 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) den mängd som anges i receptet och utgår 

Or. en 

Motivering 

Text införlivad i punkt 1 – inledningen. 

 



 

PE560.826v01-00 114/157 AM\1066386SV.doc 

SV 

Ändringsförslag  253 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  254 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

utgår 

Or. it 

Motivering 

Det är veterinärens recept som gäller. 

 

Ändringsförslag  255 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) den mängd som krävs för en månads (b) den mängd som krävs för en månads 
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behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

behandling. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  256 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel, om det inte förskrivs för en 

längre tidsperiod av en veterinär i 

undantagsfall med veterinärmedicinsk 

motivering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  257 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller tio dagars behandling när 

det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel, om inte annat anges i receptet 

i enlighet med produktresumén. 

Or. en 
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Ändringsförslag  258 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel eller de mängder som krävs för 

den tid som anges i produktresumén, 

såvida inte annat särskilt tillåtits i 

förordning (EU) 2015/... 

[veterinärmedicinska läkemedel]. 

Or. en 

Motivering 

Förordningen om foder som innehåller läkemedel hänger samman med förordningen om 

veterinärmedicinska läkemedel. Det är därför viktigt att i detta förslag hänvisa till de villkor 

för användning och den tidsperiod som anges i förordningen om veterinärmedicinska 

läkemedel. Det finns situationer där en behandling med ett antimikrobiellt läkemedel är 

längre än två veckor, något som bör beaktas i förordningen om foder som innehåller 

läkemedel. 

 

Ändringsförslag  259 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel med undantag för de fall där 

produktresumén för det förskrivna 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedlet fastställer en 

behandlingsperiod som är längre än en 
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vecka. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  260 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

(b) den mängd som krävs för en månads 

behandling, eller två veckors behandling 

när det gäller foder som innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel för livsmedelsproducerande 

djur och pälsdjur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  261 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. När det gäller foder som inte 

innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel ska 

foderföretagare som tillhandahåller foder 

som innehåller läkemedel till den som 

håller livsmedelsproducerande djur, eller 

hemmablandare av foder som innehåller 

läkemedel och är avsett för 

livsmedelsproducerande djur, se till att 

den tillhandahållna eller blandade 

mängden inte överstiger de mängder som 

förskrivs i receptet. 

Or. en 
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Motivering 

Det är nödvändigt att införa en separat punkt avseende foder som inte innehåller 

antimikrobiella veterinärmedicinska läkemedel (i de fall där hemmablandning tillåts). 

 

Ändringsförslag  262 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Medlemsstaterna ska se till att de som 

håller livsmedelsproducerande djur 

tillämpar de förebyggande åtgärder som 

förtecknas i bilaga Va innan de för 

kontrollerande (metafylaktisk) behandling 

använder foder som innehåller 

antimikrobiella läkemedel. 

 (Detta ändringsförslag hänger samman 

med ändringsförslaget om införande av en 

ny bilaga Va.) 

Or. en 

Motivering 

Tydliga villkor avseende kontrollerande (metafylaktisk) behandling bör fastställas. 

 

Ändringsförslag  263 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1c. Innan receptet förnyas måste 

veterinären göra en sensitivitetskontroll 

och utvärdera huruvida behandlingen 

kan avslutas eller måste fortsätta eller 

ändras. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  264 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  265 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur i 

prestationshöjande syfte. Foder som 

innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel, specifikt 

antibiotika, kan vara tillåtet i 

undantagsfall innan en sjukdom 

diagnosticeras eller kliniska tecken 

föreligger enligt receptet på grundval av 

förskrivarens epidemiologiska och 

kliniska kunskaper. 

Or. en 

Motivering 

Foder som innehåller läkemedel är bara en metod för att administrera veterinärläkemedel 
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och att begränsa de foder som innehåller läkemedel med antimikrobiella medel är en lämplig 

reaktion på den allmänna risk för folkhälsan som följer av resistens mot antimikrobiella 

medel över olika administrationsmetoder. Prestationshöjande användning av antimikrobiella 

medel är redan förbjuden och förebyggande användning kan endast tillåtas i undantagsfall 

baserat på råd från den person som ställer ut receptet. 

 

Ändringsförslag  266 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

antibiotiska veterinärmedicinska 

läkemedel får inte användas till 

livsmedelsproducerande djur för att 

förebygga sjukdomar såvida inte sådan 

användning tillåts enligt förordning (EU) 

2015/... [veterinärmedicinska läkemedel]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  267 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel ska 

användas i enlighet med normerna för god 

djurhållning och får inte användas i 

förebyggande (profylaktiskt) syfte eller i 

prestationshöjande syfte. 

Gruppbehandling bör endast användas i 

motiverade fall där det inte är lämpligt 

med individbehandling. 

Or. en 
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Ändringsförslag  268 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Foder som innehåller antibiotiska 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  269 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till djur för att förebygga 

sjukdomar eller i prestationshöjande syfte. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  270 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas för att förebygga sjukdomar eller 

i prestationshöjande syfte. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  271 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas för profylaktisk behandling. 

Metafylax är tillåtet för att minimera 

spridningen av en infektion inom en 

grupp av djur där förekomsten av ett 

infektionsämne har bekräftats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  272 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Foder som innehåller antibiotiska 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas för förebyggande (profylaktisk) 

behandling. Profylaktisk behandling med 

antimikrobiella medel får aldrig tillämpas 

rutinmässigt och inte heller kompensera 

för bristande hygien eller bristfälliga 

uppfödningsförhållanden. 

Or. en 

Motivering 

Ett förtydligande har införts som grundar sig på Eprumas definitioner. Förbudet mot 

tillväxtbefrämjande medel nämns redan i skälen. Det är viktigt att förebyggande behandling 

inte används för vare sig livsmedelsproducerande eller icke livsmedelsproducerande djur. 
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Ändringsförslag  273 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas för förebyggande (profylaktisk) 

behandling. Profylaktisk behandling med 

antimikrobiella medel får aldrig tillämpas 

rutinmässigt och inte heller kompensera 

för bristande hygien eller bristfälliga 

uppfödningsförhållanden. 

Or. en 

Motivering 

Ett förtydligande har införts som grundar sig på Eprumas definitioner. Förbudet mot 

tillväxtbefrämjande medel nämns redan i skälen. Det är viktigt att förebyggande behandling 

inte används för vare sig livsmedelsproducerande eller icke livsmedelsproducerande djur. 

 

Ändringsförslag  274 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Eftersom det finns en direkt koppling 

mellan god djurhållning och en 

ansvarsfull användning av 

veterinärmedicinska läkemedel, får foder 

som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

Or. en 
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Ändringsförslag  275 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till livsmedelsproducerande djur 

för att förebygga sjukdomar eller i 

prestationshöjande syfte. 

2. Foder som innehåller antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel får inte 

användas till sällskapsdjur eller 

produktionsdjur för att förebygga 

sjukdomar eller i prestationshöjande syfte. 

Or. de 

Motivering 

Antibiotika för förebyggande av sjukdomar inom djurhållningen bör i princip vara förbjudet 

när det gäller sällskapsdjur och produktionsdjur. 

 

Ändringsförslag  276 

Norbert Erdős 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Foderföretagare som utfodrar 

livsmedelsproducerande djur med foder 

som innehåller läkemedel ska föra 

register i enlighet med artikel 69 i direktiv 

2001/82/EG. Uppgifterna ska sparas i fem 

år efter datumet för administrering av 

foder som innehåller läkemedel, även om 

djuret slaktas under den femårsperioden. 

utgår 

Or. hu 

Motivering 

I artikel 69 i direktiv 2001/82/EG instrueras inte foderföretagarna, utan ägarna eller 

hållarna av livsmedelsproducerande djur att föra register. Därför är det nödvändigt att 
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radera detta avsnitt för att följa bestämmelserna i direktivet. 

 

Ändringsförslag  277 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Foderföretagare som utfodrar 

livsmedelsproducerande djur med foder 

som innehåller läkemedel ska föra register 

i enlighet med artikel 69 i direktiv 

2001/82/EG. Uppgifterna ska sparas i fem 

år efter datumet för administrering av foder 

som innehåller läkemedel, även om djuret 

slaktas under den femårsperioden. 

4. Foderföretagare som saluför foder som 

innehåller läkemedel och hållare av 
livsmedelsproducerande djur som utfodras 

med foder som innehåller läkemedel ska 

föra register i enlighet med artikel 69 i 

direktiv 2001/82/EG. Uppgifterna ska 

sparas i fem år efter datumet för 

administrering av foder som innehåller 

läkemedel, även om djuret slaktas under 

den femårsperioden. 

Or. en 

Motivering 

Både foderföretag och hållare av djur som utfodras med foder som innehåller läkemedel bör 

föra register. 

 

Ändringsförslag  278 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Foderföretagare som utfodrar 

livsmedelsproducerande djur med foder 

som innehåller läkemedel ska föra register 

i enlighet med artikel 69 i direktiv 

2001/82/EG. Uppgifterna ska sparas i fem 

år efter datumet för administrering av foder 

som innehåller läkemedel, även om djuret 

4. Foderföretagare som utfodrar 

livsmedelsproducerande djur med foder 

som innehåller läkemedel ska föra register 

i enlighet med artikel 69 i direktiv 

2001/82/EG. Uppgifterna ska sparas i tre år 

efter datumet för administrering av foder 

som innehåller läkemedel, även om djuret 
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slaktas under den femårsperioden. slaktas under den treårsperioden. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  279 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jan Huitema 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Foderföretagare som utfodrar 

livsmedelsproducerande djur med foder 

som innehåller läkemedel ska föra register 

i enlighet med artikel 69 i direktiv 

2001/82/EG. Uppgifterna ska sparas i fem 

år efter datumet för administrering av foder 

som innehåller läkemedel, även om djuret 

slaktas under den femårsperioden. 

4. Foderföretagare som utfodrar 

livsmedelsproducerande djur med foder 

som innehåller läkemedel ska föra register 

i enlighet med artikel 69 i direktiv 

2001/82/EG. Uppgifterna ska sparas i fem 

år efter datumet för administrering av foder 

som innehåller läkemedel, även om djuret 

slaktas under den femårsperioden. 

Medlemsstaterna ska se till att 

uppgifterna i registret samlas in och 

överförs till unionens databas för 

veterinärmedicinska läkemedel i enlighet 

med artiklarna 51 och 54 i förordning 

(EU) 2015/... [veterinärmedicinska 

läkemedel]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  280 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Förpackat foder som innehåller 

läkemedel som ska användas bland 

livsmedelsproducerande djur ska lagras 

för sig. Siloanläggningar som innehållit 

foder som innehåller läkemedel ska 

tömmas innan de fylls med annat foder 

samt rengöras regelbundet. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  281 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 4b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b. Förskrivet foder som innehåller 

läkemedel får användas endast för djur 

som vårdas av förskrivaren och endast i 

enlighet med receptet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  282 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

System för insamling av oanvända eller 

utgångna produkter 

System för insamling av utgångna 

produkter 

Or. it 

 

Ändringsförslag  283 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

System för insamling av oanvända eller 

utgångna produkter 

System för insamling av utgångna 

produkter 

Or. it 
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Ändringsförslag  284 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 

lämpliga system för insamling av foder 

som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut eller om djurhållaren har erhållit 

foder som innehåller läkemedel i större 

mängd än vad som faktiskt används för den 

behandling som avses i veterinärreceptet. 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 

lämpliga system för insamling av foder 

som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut eller om djurhållaren har erhållit 

foder som innehåller läkemedel i större 

mängd än vad som faktiskt används för den 

behandling som avses i veterinärreceptet. 

Medlemsstaterna ska också se till att 

tillverkarna av foder som innehåller 

läkemedel och djurhållarna vet var de kan 

finna insamlingsplatser och hur deras 

oanvända och överblivna foder som 

innehåller läkemedel ska transporteras till 

insamlingsplatserna. Medlemsstaterna 

ska se till att de som driver 

insamlingsplatserna för register över det 

insamlade foder som innehåller 

läkemedel. Uppgifterna ska bevaras i fem 

år efter det att de samlats in. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  285 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 

lämpliga system för insamling av foder 

som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut eller om djurhållaren har erhållit 

Foderföretagarna ska se till att det finns 

lämpliga system för insamling av foder 

som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut eller om djurhållaren har erhållit 
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foder som innehåller läkemedel i större 

mängd än vad som faktiskt används för den 

behandling som avses i veterinärreceptet. 

foder som innehåller läkemedel i större 

mängd än vad som faktiskt används för den 

behandling som avses i veterinärreceptet. 

Or. es 

Motivering 

Det är företagarnas ansvar att se till att det finns förfaranden för att föra bort och eliminera 

sådana foder som innehåller läkemedel och som anges i artikel 17, så som anges för icke-

medicinska foder i punkten om reklamationer och återkallande av produkter i bilaga II till 

förordning (EG) nr 183/2005. 

Ändringsförslag  286 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 

lämpliga system för insamling av foder 

som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut eller om djurhållaren har erhållit 

foder som innehåller läkemedel i större 

mängd än vad som faktiskt används för den 

behandling som avses i veterinärreceptet. 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 

lämpliga system för insamling av foder 

som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut eller om djurhållaren har erhållit 

foder som innehåller läkemedel i större 

mängd än vad som faktiskt används för den 

behandling som avses i veterinärreceptet. 

Åtgärder avseende sådana överblivna 

foder bör motiveras i boken med 

veterinärregister. 

Or. pt 

Ändringsförslag  287 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 

lämpliga system för insamling av foder 

som innehåller läkemedel och av 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 

lämpliga system för insamling av foder 

som innehåller läkemedel och av 



 

PE560.826v01-00 130/157 AM\1066386SV.doc 

SV 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut eller om djurhållaren har erhållit 

foder som innehåller läkemedel i större 

mängd än vad som faktiskt används för 

den behandling som avses i 

veterinärreceptet. 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut. Det insamlade materialet ska 

bortskaffas enligt gällande regler. 

Or. it 

Motivering 

System för insamling måste ombesörjas endast för produkter för vilka bäst före-datum har 

gått ut, vilka inte kan användas. Överskottet av foder som innehåller läkemedel bör 

bortskaffas som avfall enligt vad som avses i EU:s regelverk för avfall. 

 

Ändringsförslag  288 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 

lämpliga system för insamling av foder 

som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut eller om djurhållaren har erhållit 

foder som innehåller läkemedel i större 

mängd än vad som faktiskt används för 

den behandling som avses i 

veterinärreceptet. 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 

lämpliga system för insamling av foder 

som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut. Det insamlade materialet ska 

bortskaffas enligt gällande regler. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  289 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska se till att det finns Medlemsstaterna ska tillsammans med 
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lämpliga system för insamling av foder 

som innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut eller om djurhållaren har erhållit 

foder som innehåller läkemedel i större 

mängd än vad som faktiskt används för den 

behandling som avses i veterinärreceptet. 

aktörerna inom sektorn utveckla lämpliga 

system för insamling av foder som 

innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter om bäst före-datum har 

gått ut eller om djurhållaren har erhållit 

foder som innehåller läkemedel i större 

mängd än vad som faktiskt används för den 

behandling som avses i veterinärreceptet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  290 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Företagare ska tillhandahålla de 

uppgifter som behövs för att beräkna 

försäljningsvolymen av 

veterinärmedicinska läkemedel som ingår 

i det slutliga fodret som innehåller 

läkemedel till den behöriga nationella 

myndigheten i medlemsstaten. 

 Medlemsstaterna ska samla in relevanta 

och jämförbara uppgifter om 

försäljningsvolymen av foder som 

innehåller läkemedel med antimikrobiella 

aktiva substanser. 

 Medlemsstaterna ska skicka uppgifter om 

försäljningsvolymen av foder som 

innehåller läkemedel med antimikrobiella 

aktiva substanser till den behöriga EU-

myndigheten. 

 EU-myndigheten ska analysera 

uppgifterna och offentliggöra en 

årsrapport. 

Or. en 

Motivering 

Enligt Europeiska kommissionens handlingsplan är en övervakning av 
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försäljningen/användningen av produkter som innehåller antimikrobiella medel starkt 

rekommenderat. Det anses därför gynnsamt att definiera regler för denna övervakning när 

det gäller foder som innehåller läkemedel, och som innehåller antimikrobiella medel som 

utgör en enormt stor del av den totala konsumtionen av antimikrobiella veterinärläkemedel. 

 

Ändringsförslag  291 

Hannu Takkula 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 1 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) möjliggöra att maskiner som kommer i 

kontakt med foder kan torkas efter 

våtrengöring. 

c) möjliggöra att maskiner som kommer i 

kontakt med foder utom maskiner för 

våtfoder kan torkas efter våtrengöring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  292 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Foderföretagarna ska ha tillräckligt med 

personal som har de kunskaper och 

kvalifikationer som krävs för tillverkning 

av produkterna i fråga. All personal måste 

få en tydlig, skriftlig information om sina 

uppgifter, ansvarsområden och 

befogenheter, särskilt i samband med 

förändringar, så att den önskade 

produktkvaliteten uppnås. 

Det ska utses en kvalificerad person med 

ansvar för tillverkningen av foder som 

innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, och en kvalificerad 

person med ansvar för kvalitetskontrollen. 

Dessa ska vara oberoende sinsemellan. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  293 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det ska utses en kvalificerad person med 

ansvar för tillverkningen av foder som 

innehåller läkemedel och av 

mellanprodukter, och en kvalificerad 

person med ansvar för kvalitetskontrollen. 

Kvalificerade personer med ansvar för 

tillverkningen och kvalitetskontrollen ska 

ha specifika kvalifikationer eller 

kunskaper i fråga om 

veterinärmedicinska läkemedel. 

Kvalificerade personer med ansvar för 

tillverkningen och kvalitetskontrollen får 

inte förskriva foder som innehåller 

läkemedel avsedda att tillverkas eller 

kontrolleras vid de anläggningar där de 

är verksamma. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  294 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En organisationsplan som anger den 

arbetsledande personalens kvalifikationer 

och ansvar ska upprättas och hållas 

tillgänglig för de behöriga myndigheterna 

i händelse av en inspektion. 

2. Tillverkaren ska se till att all personal 

som har tillträde till produktionslokaler 

och kontrollaboratorier (teknisk personal, 

inbegripet underhålls- och städpersonal), 

liksom varje annan person vars 

verksamhet skulle kunna påverka 

produkternas kvalitet, utbildas om de 

specifika riskerna med anknytning till 

foder som innehåller läkemedel och 

veterinärmedicinska läkemedel. 

Nyanställda ska genomgå lämplig 

utbildning för de uppgifter som de 

tilldelas. De ska utbildas kontinuerligt och 

det ska regelbundet utvärderas om 

utbildningen är verkningsfull i praktiken. 

Utbildningsprogram ska finnas 

tillgängliga och vara godkända, antingen 
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för den kvalificerade personalen med 

ansvar för tillverkningen eller för den 

kvalificerade personalen med ansvar för 

kvalitetskontrollen, utifrån vad som är 

relevant i det enskilda fallet. Protokollen 

från utbildningstillfällena ska sparas. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  295 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 2 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Varje person som ges tillträde till en 

produktionslokal ska bära skyddskläder 

som lämpar sig för den verksamhet som 

äger rum i lokalen. Direktkontakt bör 

undvikas mellan driftspersonalens händer 

och oskyddade produkter, liksom mellan 

driftspersonalens händer och delar av 

material som kommer i kontakt med 

produkterna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  296 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 3 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De ska vidta åtgärder av teknisk eller 

organisatorisk art för att undvika 

korskontaminering och felaktigheter, för att 

genomföra kontroller under tillverkningen 

och för att säkerställa att de produkter som 

används för tillverkningen av foder som 

innehåller läkemedel samt mellanprodukter 

kan spåras på ett effektivt sätt. 

2. De ska vidta åtgärder av teknisk eller 

organisatorisk art för att förhindra 

korskontaminering och felaktigheter, för att 

genomföra kontroller under tillverkningen 

och för att säkerställa att de produkter som 

används för tillverkningen av foder som 

innehåller läkemedel samt mellanprodukter 

kan spåras på ett effektivt sätt. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  297 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga 1 – avsnitt 3 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De ska vidta åtgärder av teknisk eller 

organisatorisk art för att undvika 

korskontaminering och felaktigheter, för att 

genomföra kontroller under tillverkningen 

och för att säkerställa att de produkter som 

används för tillverkningen av foder som 

innehåller läkemedel samt mellanprodukter 

kan spåras på ett effektivt sätt. 

2. De ska vidta åtgärder av teknisk eller 

organisatorisk art för att minimera 

korskontaminering och felaktigheter, för att 

genomföra kontroller under tillverkningen 

och för att säkerställa att de produkter som 

används för tillverkningen av foder som 

innehåller läkemedel samt mellanprodukter 

kan spåras på ett effektivt sätt. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  298 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Förekomsten av främmande ämnen 

enligt direktiv 2002/32/EG och andra 

kontaminanter när det gäller människors 

eller djurs hälsa ska övervakas och 

lämpliga åtgärder ska vidtas för att 

minimera förekomsten. 

3. Förekomsten av främmande ämnen 

enligt direktiv 2002/32/EG och andra 

kontaminanter när det gäller människors 

eller djurs hälsa ska inte tillåtas och 

lämpliga åtgärder ska vidtas för att 

undvika förekomsten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  299 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 4 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foderföretagarna ska som en del av 

systemet för kvalitetskontroll ha tillgång 

till ett laboratorium med tillräcklig 

personal och utrustning. 

1. I kvalitetskontrollplanen ska regler 

fastställas avseende tillverkningens 

sekvensering eller avseende 

oförenligheter mellan 

tillverkningsmoment. Vid behov ska man i 

denna plan även fastställa de 

tillverkningsmoment som måste 

genomföras med hjälp av särskilt avsedda 

anordningar. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  300 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 6 – punkt 2 – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Information om förskrivaren, med 

angivande av minst namn och adress. 

i) Information om veterinären som ställt ut 

receptet, med angivande av minst namn 

och adress. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  301 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 6 – punkt 2 – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Information om förskrivaren, med 

angivande av minst namn och adress. 

i) För den distributör som levererar till 

djurhållaren, information om förskrivaren, 

med angivande av minst namn och adress. 

Or. en 
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Ändringsförslag  302 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 7 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

REKLAMATIONER OCH 

ÅTERKALLANDE AV PRODUKTER 
SÄKERHETSÖVERVAKNING, 
REKLAMATIONER OCH 

ÅTERKALLANDE AV PRODUKTER 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  303 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga 1 – avsnitt 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Foderföretagare som släpper ut foder 

som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter på marknaden ska 

tillämpa ett system för registrering och 

handläggning av reklamationer. 

1. Företagare inom branschen för foder 

som innehåller läkemedel som släpper ut 

foder som innehåller läkemedel samt 

mellanprodukter på marknaden ska 

tillämpa ett system för registrering och 

handläggning av reklamationer. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  304 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga 1 – avsnitt 7 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Företagare inom branschen för foder 

som innehåller läkemedel ska, med 

undantag för djurhållare, anmäla 

misstänkta biverkningar av foder som 

innehåller läkemedel till den behöriga 

myndigheten och till den som innehar 
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tillståndet för utsläppande på marknaden 

av det veterinärmedicinska läkemedel som 

ingår i sammansättningen av det foder 

som innehåller läkemedel. Lämplig 

information som samlats in inom ramen 

för dessa anmälningar ska integreras i det 

system för säkerhetsövervakning av 

veterinärmedicinska läkemedel som anges 

i avdelning VII i direktiv 2001/82/EG. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  305 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Avsnitt 7a 

 MOMENT SOM GENOMFÖRS AV 

TREDJE PARTER 

 All verksamhet som utkontrakteras ska 

omfattas av ett avtal som fastställs, ingås 

och kontrolleras på lämpligt sätt i syfte att 

undvika eventuella missförstånd som kan 

ge upphov till ett arbete eller en produkt 

av otillräcklig kvalitet. Ett skriftligt avtal 

ska upprättas mellan beställaren och 

underleverantören i syfte att tydligt 

fastställa vardera partens åligganden. I 

avtalet ska det tydligt anges hur de 

kvalificerade personerna med ansvar för 

tillverkning, transport och 

kvalitetskontroll ska fullgöra sina 

skyldigheter. 

 Ett skriftligt avtal ska omfatta de 

tillverknings- och/eller analys- och/eller 

transportverksamheter som beställaren 

utkontrakterar, liksom samtliga tekniska 

bestämmelser som antagits beträffande 

dessa. Samtliga bestämmelser i avtalet, 

inbegripet varje eventuellt förslag till 

tekniska ändringar eller andra 

bestämmelser, ska överensstämma med 



 

AM\1066386SV.doc 139/157 PE560.826v01-00 

 SV 

bestämmelserna i denna förordning. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  306 

Elisabeth Köstinger 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[…] utgår 

Or. de 

Motivering 

Reglerna i bilaga 2 är inte praktiskt lämpliga för primärproduktionen, eftersom mindre 

lantbruksföretag med mindre djurbestånd behöver motsvarande mindre mängd foder som 

innehåller läkemedel, och eftersom dessa anläggningar är strukturellt utrustade för hantering 

av mindre mängd foder. 

Ändringsförslag  307 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den dagliga dosen av det 

veterinärmedicinska läkemedlet ska 

blandas in i en fodermängd som 

garanterar att måldjuret får i sig den 

dagliga dosen, med tanke på att sjuka 

djurs foderintag kan skilja sig från det 

normala dagsbehovet. 

2. Den dagliga dosen av det 

veterinärmedicinska läkemedlet ska 

blandas in i enlighet med receptet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  308 

Nicola Caputo 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den dagliga dosen av det 

veterinärmedicinska läkemedlet ska 

blandas in i en fodermängd som 

garanterar att måldjuret får i sig den 

dagliga dosen, med tanke på att sjuka 

djurs foderintag kan skilja sig från det 

normala dagsbehovet. 

2. Den dagliga dosen av det 

veterinärmedicinska läkemedlet ska 

blandas in i enlighet med receptet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  309 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Etiketten på foder som innehåller 

läkemedel och på mellanprodukter ska 

innehålla följande uppgifter: 

Etiketten på foder som innehåller 

läkemedel och på mellanprodukter ska 

enligt kraven i denna bilaga och i 

förordning (EG) nr 767/2009 innehålla 

följande uppgifter som för slutanvändaren 

ska anges på ett exakt och lättbegripligt 

sätt: 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  310 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Texten ”Foder som innehåller 1. Texten ”Foder som innehåller 
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läkemedel” eller ”Mellanprodukt avsedd 

för foder som innehåller livsmedel”, 

tillsammans med texten ”helfoder” eller 

”kompletteringsfoder”, beroende på vad 

som är tillämpligt, och djurslag. 

läkemedel” eller ”Mellanprodukt avsedd 

för foder som innehåller livsmedel”, 

tillsammans med texten ”helfoder” eller 

”kompletteringsfoder”, beroende på vad 

som är tillämpligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  311 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Namn på eller firmanamn för och 

adress till det foderföretag som ansvarar 

för märkningen. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  312 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Godkännandenummer för den person 

som ansvarar för märkningen, i enlighet 

med artikel 12. 

3. Godkännandenummer för den person 

som ansvarar för märkningen och för 

tillverkaren om det inte är samma person 

som den som ansvarar för märkningen, i 

enlighet med artikel 12. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  313 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Godkännandenummer för den person 

som ansvarar för märkningen, i enlighet 

med artikel 12. 

3. Godkännandenummer för den person 

som ansvarar för märkningen eller för 

tillverkaren om annan än den som 

ansvarar för märkningen, i enlighet med 

artikel 12. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  314 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Partinummer för fodret som innehåller 

läkemedel eller för mellanprodukten. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  315 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Nettomängd foder som innehåller 

läkemedel uttryckt i viktenhet för fast 

foder, och i vikt- eller volymenheter för 

flytande foder. 

utgår 

Or. it 
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Ändringsförslag  316 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. De veterinärmedicinska läkemedlen med 

namn, aktiv substans, styrka, tillsatt 

mängd, innehavare av godkännandet för 

försäljning och nummer på godkännandet 

för försäljning, under rubriken 

”Läkemedel”. 

6. De veterinärmedicinska läkemedlen med 

namn, aktiv substans, tillsatt mängd aktiv 

substans, under rubriken ”Läkemedel”. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  317 

Stanislav Polčák 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. De veterinärmedicinska läkemedlen med 

namn, aktiv substans, styrka, tillsatt 

mängd, innehavare av godkännandet för 

försäljning och nummer på godkännandet 

för försäljning, under rubriken 

”Läkemedel”. 

6. De veterinärmedicinska läkemedlen med 

namn, aktiv substans, tillsatt mängd, under 

rubriken ”Läkemedel”. 

Or. en 

Motivering 

Denna information förefaller överflödig för en korrekt användning av jordbrukaren. 

 

Ändringsförslag  318 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. De veterinärmedicinska läkemedlen med 

namn, aktiv substans, styrka, tillsatt 

mängd, innehavare av godkännandet för 

försäljning och nummer på godkännandet 

för försäljning, under rubriken 

”Läkemedel”. 

6. De veterinärmedicinska läkemedlen med 

namn, aktiv substans och dess tillsatta 

mängd, styrka, innehavare av 

godkännandet för försäljning och nummer 

på godkännandet för försäljning, under 

rubriken ”Läkemedel”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  319 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Terapeutiska indikationer för de 

veterinärmedicinska läkemedlen, 
kontraindikationer och biverkningar, om de 

uppgifterna behövs för användningen. 

7. Kontraindikationer och biverkningar, om 

de uppgifterna behövs för användningen. 

Or. en 

Motivering 

Terapeutiska indikationer är överflödiga eftersom fodret som innehåller läkemedel ska 

användas i enlighet med receptet där djuren och sjukdomen som ska behandlas redan har 

nämnts. 

 

Ändringsförslag  320 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Terapeutiska indikationer för de 

veterinärmedicinska läkemedlen, 
kontraindikationer och biverkningar, om de 

7. Kontraindikationer och biverkningar, om 

de uppgifterna behövs för användningen. 
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uppgifterna behövs för användningen. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  321 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda, Laurenţiu Rebega 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. En rekommendation om att läsa det 

veterinärmedicinska läkemedlets 

bipacksedel med en länk till den, en 

uppgift om att produkten endast ska 

användas för att behandla djur och en 

uppgift om att produkten ska förvaras utom 

syn- och räckhåll för barn. 

9. En rekommendation om att läsa det 

veterinärmedicinska läkemedlets 

bipacksedel med en länk till den, en 

uppgift om att produkten endast ska 

användas för att behandla djur och en 

uppgift om att produkten ska förvaras utom 

syn- och räckhåll för barn samt 

information om risken för kontamination 

för de personer som befinner sig i 

närheten av djur som behandlas med 

foder som innehåller läkemedel. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  322 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

10. En förteckning över fodertillsatser, 

med rubriken ”Tillsatser”, i foder som 

innehåller läkemedel och är avsett för 

livsmedelsproducerande djur, i enlighet 

med kapitel I i bilaga VI till förordning 

(EG) nr 767/2009 eller, om fodret som 

innehåller läkemedel är avsett för icke 

livsmedelsproducerande djur, i enlighet 

med kapitel I i bilaga VII till den 

förordningen, och i förekommande fall 

märkningskraven i de akter genom vilka 

utgår 
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fodertillsatserna godkänts. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  323 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

11. Namn på foderråvarorna enligt den 

förteckning som avses i artikel 24.1 i 

förordning (EG) nr 767/2009 eller enligt 

det register som avses i artikel 24.6 i den 

förordningen. Om flera foderråvaror 

används för tillverkningen ska de 

förtecknas i enlighet med bestämmelserna 

i artikel 17.1 e och 17.2 i förordning (EG) 

nr 767/2009. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  324 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. De analytiska beståndsdelarna i foder 

som innehåller läkemedel och är avsedda 

för livsmedelsproducerande djur i 

enlighet med kapitel II i bilaga VI till 

förordning (EG) nr 767/2009 eller, om 

fodret som innehåller läkemedel är avsett 

för icke livsmedelsproducerande djur, i 

enlighet med kapitel II i bilaga VII till 

den förordningen. 

utgår 

Or. it 
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Ändringsförslag  325 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

13. Om fodret som innehåller läkemedel 

är avsett för icke livsmedelsproducerande 

djur, ett kostnadsfritt telefonnummer eller 

andra lämpliga kommunikationssätt som 

köparen kan använda för att, utöver de 

obligatoriska uppgifterna, få information 

om ingående fodertillsatser eller ingående 

foderråvaror som betecknas med kategori 

enligt artikel 17.2 c i förordning (EG) nr 

767/2009. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  326 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

14. Vattenhalten, om den överstiger 14 %. utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  327 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

15. Bruksanvisning enligt 

veterinärreceptet och produktresumén som 

avses i artikel 14 i direktiv 2001/82/EG. 

15. Bruksanvisning enligt produktresumén 

som avses i artikel 14 i direktiv 

2001/82/EG och veterinärreceptet om det 

är tillgängligt vid tillverkningstidpunkten. 
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Or. ro 

Ändringsförslag  328 

Julie Girling 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

15. Bruksanvisning enligt 

veterinärreceptet och produktresumén som 

avses i artikel 14 i direktiv 2001/82/EG. 

15. Bruksanvisning enligt produktresumén 

som avses i artikel 14 i direktiv 

2001/82/EG och veterinärreceptet om det 

är tillgängligt vid tillverkningstidpunkten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  329 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 16a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 16a. Information om att ett olämpligt 

bortskaffande av foder som innehåller 

läkemedel utgör ett allvarligt hot mot 

miljön och kan bidra till antimikrobiell 

resistens. 

Or. en 

Motivering 

Information om var och hur man på ett korrekt sätt kan göra sig av med oanvänt material kan 

ges i form av en hyperlänk. 
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Ändringsförslag  330 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 16b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 16b. Information om var och hur man på 

ett korrekt sätt kan göra sig av med 

oanvänt material. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  331 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 16c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 16c. För foder som innehåller 

antimikrobiella medel: En uppmaning att 

endast använda antimikrobiella medel 

som en sista utväg och på ett aktsamt och 

ansvarsfullt sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  332 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[…] utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  333 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De toleranser som fastställs i denna punkt 

omfattar tekniska och analytiska 

avvikelser. 

De toleranser som fastställs i denna punkt 

omfattar tekniska avvikelser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  334 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De toleranser som fastställs i denna punkt 

omfattar tekniska och analytiska 

avvikelser. 

De toleranser som fastställs i denna punkt 

omfattar tekniska avvikelser. 

Or. fr 

Motivering 

Det förefaller inte tillämpbart i praktiken att i samband med efterlevnaden av toleranser 

beakta både tekniska och analytiska avvikelser. Alla analysmetoder är nämligen inte 

validerade. Dessutom bör endast tekniska avvikelser beaktas och en enda toleransgräns 

gälla, +/– 10 %, och detta oavsett vilken halt och vilken aktiv substans som beaktas. 

 

Ändringsförslag  335 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De toleranser som fastställs i denna punkt 

omfattar tekniska och analytiska 

De toleranser som fastställs i denna punkt 
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avvikelser.  omfattar tekniska avvikelser. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  336 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om sammansättningen av ett foder som 

innehåller läkemedel eller av en 

mellanprodukt avviker från den mängd 

antimikrobiell aktiv substans som anges på 

etiketten ska en tolerans på 10 % gälla. För 

andra aktiva substanser ska följande 

toleranser gälla: 

Om sammansättningen av ett foder som 

innehåller läkemedel eller av en 

mellanprodukt avviker från den mängd 

antimikrobiell aktiv substans som anges på 

etiketten ska en tolerans på 3 % gälla. För 

andra aktiva substanser ska följande 

toleranser gälla: 

Or. en 

Motivering 

Med tanke på styrkan hos antimikrobiella aktiva substanser är en tolerans på 10 % alltför 

hög. 

 

Ändringsförslag  337 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om sammansättningen av ett foder som 

innehåller läkemedel eller av en 

mellanprodukt avviker från den mängd 

antimikrobiell aktiv substans som anges på 

etiketten ska en tolerans på 10 % gälla. För 

andra aktiva substanser ska följande 

toleranser gälla: 

Om sammansättningen av ett foder som 

innehåller läkemedel eller av en 

mellanprodukt avviker från den mängd 

aktiv substans som anges på etiketten ska 

en tolerans på 10 % gälla. 
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Or. fr 

Ändringsförslag  338 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om sammansättningen av ett foder som 

innehåller läkemedel eller av en 

mellanprodukt avviker från den mängd 

antimikrobiell aktiv substans som anges på 

etiketten ska en tolerans på 10 % gälla. För 

andra aktiva substanser ska följande 

toleranser gälla: 

Om sammansättningen av ett foder som 

innehåller läkemedel eller av en 

mellanprodukt avviker från den mängd 

aktiv substans som anges på etiketten ska 

en tolerans på 10 % gälla. 

Or. fr 

Motivering 

Det förefaller inte tillämpbart i praktiken att i samband med efterlevnaden av toleranser 

beakta både tekniska och analytiska avvikelser. Alla analysmetoder är nämligen inte 

validerade. Dessutom bör endast tekniska avvikelser beaktas och en enda toleransgräns 

gälla, +/– 10 %, och detta oavsett vilken halt och vilken aktiv substans som beaktas. 

 

Ändringsförslag  339 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om sammansättningen av ett foder som 

innehåller läkemedel eller av en 

mellanprodukt avviker från den mängd 

antimikrobiell aktiv substans som anges på 

etiketten ska en tolerans på 10 % gälla. 

För andra aktiva substanser ska följande 

toleranser gälla: 

Om sammansättningen av ett foder som 

innehåller läkemedel eller av en 

mellanprodukt avviker från den mängd 

aktiv substans som anges på etiketten ska 

följande toleranser gälla: 

Or. en 
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Ändringsförslag  340 

Norbert Erdős 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om sammansättningen av ett foder som 

innehåller läkemedel eller av en 

mellanprodukt avviker från den mängd 

antimikrobiell aktiv substans som anges på 

etiketten ska en tolerans på 10 % gälla. För 

andra aktiva substanser ska följande 

toleranser gälla: 

Om sammansättningen av ett foder som 

innehåller läkemedel eller av en 

mellanprodukt avviker från den mängd 

antimikrobiell aktiv substans som anges på 

etiketten ska en tolerans på 10 % gälla. För 

andra aktiva substanser ska följande 

toleranser gälla: 

 De aktiva substansernas tolerans i ett kg 

av fodret som innehåller läkemedel 

  

 > 500 mg • ± 20 % 

 > 100 mg och ≤ 500 mg • ± 25 % 

 > 10 mg och ≤ 100 mg • ± 30 % 

 ≤ 10 mg • ± 35 % 

Or. hu 

Ändringsförslag  341 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 1 – stycke 2 – tabellen 

 

Kommissionens förslag 

Aktiv substans per kg foder som 

innehåller läkemedel 

Tolerans 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg och ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg och ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40% 

 

Ändringsförslag 

utgår 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  342 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 1 – stycke 2 – tabellen 

 

Kommissionens förslag 

Aktiv substans per kg foder som 

innehåller läkemedel 

Tolerans 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg och ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg och ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40% 

 

Ändringsförslag 

utgår 

Or. fr 

Motivering 

Det förefaller inte tillämpbart i praktiken att i samband med efterlevnaden av toleranser 

beakta både tekniska och analytiska avvikelser. Alla analysmetoder är nämligen inte 

validerade. Dessutom bör endast tekniska avvikelser beaktas och en enda toleransgräns 

gälla, +/– 10 %, och detta oavsett vilken halt och vilken aktiv substans som beaktas. 

 

Ändringsförslag  343 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När det gäller de märkningsuppgifter 

som avses i punkterna 10 och 12 i 

bilaga III till denna förordning ska de 

toleranser som anges i bilaga IV till 

förordning (EG) nr 767/2009 gälla i 

utgår 
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tillämpliga fall. 

Or. fr 

Motivering 

Det förefaller inte tillämpbart i praktiken att i samband med efterlevnaden av toleranser 

beakta både tekniska och analytiska avvikelser. Alla analysmetoder är nämligen inte 

validerade. Dessutom bör endast tekniska avvikelser beaktas och en enda toleransgräns 

gälla, +/– 10 %, och detta oavsett vilken halt och vilken aktiv substans som beaktas. 

 

Ändringsförslag  344 

Michel Dantin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När det gäller de märkningsuppgifter 

som avses i punkterna 10 och 12 i 

bilaga III till denna förordning ska de 

toleranser som anges i bilaga IV till 

förordning (EG) nr 767/2009 gälla i 

tillämpliga fall. 

utgår 

Or. fr 

Ändringsförslag  345 

Paolo De Castro 

 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När det gäller de märkningsuppgifter 

som avses i punkterna 10 och 12 i bilaga 

III till denna förordning ska de toleranser 

som anges i bilaga IV till förordning (EG) 

nr 767/2009 gälla i tillämpliga fall.  

utgår 

Or. it 
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Ändringsförslag  346 

Peter Eriksson 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga Va (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 BILAGA 5a 

 Förebyggande åtgärder 

 Följande förebyggande åtgärder ska 

vidtas innan antimikrobiell behandling av 

hela grupper (metafylaktisk behandling) 

genomförs: 

 – Användning av bra och friska avelsdjur, 

som kan växa naturligt och friskt, med 

lämplig genetisk mångfald. 

 – Skapande av förhållanden som 

respekterar arternas beteendemässiga 

behov, inbegripet social 

interaktion/hierarkier. 

 – Säkrande av en beståndstäthet som inte 

ökar risken för sjukdomsspridning. 

 – Isolering av sjuka djur från resten av 

gruppen. 

 – Indelning av stora grupper av djur i 

mindre, fysiskt åtskilda grupper. 

 – Genomförande av befintliga lagar om 

djurs välbefinnande i enlighet med 

 rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 

1998 om skydd av animalieproduktionens 

djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23), 

 rådets direktiv 91/630/EEG av den 19 

november 1991 om fastställande av lägsta 

djurskyddskrav vid svinhållning (EGT 

L 340, 11.12.1991, s. 33), och 

 rådets direktiv 91/629/EEG av den 19 

november 1991 om fastställande av lägsta 

djurskyddskrav för kalvar (EGT L 340, 

11.12.1991, s. 28). 

Or. en 
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(Respekten för befintliga lagar om djurs välbefinnande enligt föregående punkt har redan 

följts av förmånstagare av GJP sedan tvärvillkoren trädde i kraft efter GJP-reformen 2003.) 

Motivering 

Förebyggande åtgärder bör komma före så kallade förebyggande antibiotikabehandlingar, 

för att begränsa användningen av antimikrobiella medel utan att försämra djurs hälsa eller 

välbefinnande. 

 


