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P6_TA(2009)0050 

Utsläppande på marknaden och användning av foder ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 februari 2009 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning 

av foder  (KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD)) 

 

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(KOM(2008)0124), 

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 37 och 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet 

med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0128/2008), 

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

(A6-0407/2008). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet har tagit del av kommissionens förklaringar, vilka bifogas. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 

ståndpunkt. 
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 februari 2009 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om 

utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av förordning (EG) nr 

1831/2003 och om upphävande av direktiven 79/373/EEG, 80/511/EEG, 82/471/EEG, 

83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt beslut 2004/217/EG 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning 

(EG) nr .../2009.) 
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BILAGA 

 

 

Kommissionens förklaringar med avseende på följande: 

 

1. Översyn av bilaga IV: 

 

”I syfte att i enlighet med artikel 11 i förordningen anpassa bilaga IV (gränsvärden för märkning 

av foderråvaror och foderblandningar) till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen avser 

kommissionen att inleda en översyn av denna bilaga IV. I detta sammanhang kommer 

kommissionen även att beakta vissa foderråvaror med en vattenhalt på över 50 %.” 

 

2. Märkning av tillsatser: 

 

”Kommissionen kommer att granska huruvida principerna för information genom märkning av 

foder skulle kunna tillämpas även på de tillsatser och förblandningar som godkänns enligt 

förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser.” 

 

3. Tolkning av uttrycket ”sbrådskande omständigheter kopplade till människors och djurs 

hälsa eller miljön” i skäl 21 samt i artiklarna 5 och 17 

 

”Kommissionen tolkar uttrycket “brådskande omständigheter kopplade till människors och djurs 

hälsa eller miljön” som att det kan innefatta brådskande omständigheter som orsakats bl.a. av 

försumlighet, uppsåt och brottsliga handlingar.” 

 

 


