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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/2/EF

av 28. januar 2002

om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger og om oppheving av 
kommisjonsdirektiv 91/357/EØF(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), 
på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 
20. november 2001, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 79/373/EØF(4) er det fastsatt regler for 
markedsføring av fôrblandinger i Fellesskapet.

2) Med hensyn til merking er formålet med direktiv 
79/373/EF å sikre at oppdrettere får så objektive og 
nøyaktige opplysninger som mulig om fôrvarenes 
sammensetning og bruk.

3) Hittil har direktiv 79/373/EØF inneholdt bestemmelser 
om en smidig merkingsordning begrenset til en angivelse 
av fôrmidlene, uten opplysninger om mengde, i fôrvarer 
til produksjonsdyr, med mulighet for å opplyse om 
fôrmiddelkategoriene i stedet for om selve fôrmidlene.

4) Krisen i forbindelse med bovin spongiform encefalopati 
og den nylige krisen i forbindelse med dioksin har vist 
at de nåværende bestemmelsene er utilstrekkelige og at 
det er behov for mer detaljerte kvalitative og kvantitative 
opplysninger om sammensetningen av fôrblandinger til 
produksjonsdyr.

5) Detaljerte kvantitative opplysninger kan bidra til å sikre 
at fôrmidler som kan være forurenset, kan spores tilbake 
til bestemte partier, noe som vil gagne folkehelsen og 
gjøre det mulig å unngå destruering av produkter som 
ikke representerer noen betydelig fare for folkehelsen.

6) Det bør derfor på dette stadium innføres en obligatorisk 
oppgave over alle fôrmidler som inngår i fôrblandinger til 
produksjonsdyr, med angivelse av mengde.

7) Av praktiske grunner bør det være tillatt at 
opplysningene om fôrmidler som inngår i fôrblandinger 
til produksjonsdyr, står på en særskilt etikett eller i et 
følgedokument.

8) Oppgaven over fôrmidler som inngår i fôrblandinger 
til produksjonsdyr, utgjør i visse tilfeller en viktig 
opplysningskilde for oppdrettere. Den som er ansvarlig 
for merkingen, bør derfor på anmodning fra kunden 
framlegge en detaljert liste over hvilke fôrmidler som er 
brukt og om deres nøyaktige vektprosent.

9) Det er også viktig å sørge for at det på ethvert stadium 
i markedsføringen av fôrvarene kan kontrolleres 
offentlig at opplysningene er nøyaktige. Vedkommende 
myndigheter bør derfor, i samsvar med bestemmelsene i 
rådsdirektiv 95/53/EF av 25. oktober 1995 om fastsettelse 
av prinsippene for organisering av offentlige kontroller 
på fôrvareområdet(5), kontrollere at opplysningene som 
gis ved merking av fôrblandinger til produksjonsdyr, 
er nøyaktige, og for å sikre at disse kontrollene skal 
bli effektive, bør fôrvareprodusentene pålegges å stille 
ethvert dokument om sammensetningen av fôrvarer 
som skal markedsføres, til rådighet for vedkommende 
myndigheter.

10) På grunnlag av en forundersøkelse vil Kommisjonen innen 
31. desember 2002 framlegge for Europaparlamentet 
og Rådet en rapport sammen med et egnet forslag til 
opprettelse av en positivliste der det tas hensyn til 
rapportens konklusjoner.

11) Det bør også fastsettes særlige bestemmelser for merking 
av fôr til kjæledyr som tar hensyn til denne type fôrvarers 
særlige karakter.

12) Siden det i framtiden ikke lenger vil være mulig å oppgi 
fôrmiddelkategorier i stedet for selve fôrmidlene i 
fôrblandinger til produksjonsdyr, bør kommisjonsdirektiv 
91/357/EØF av 13. juni 1991 om fastsettelse av de 
ingredienskategorier som kan anvendes ved merking av 
fôrblandinger for andre dyr enn kjæledyr(6) oppheves —

2003/EØS/57/23

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 63 av 6.3.2002, 
s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2002 av 
27. september 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 
og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 61 av 12.12.2002, s. 14.

(1)    EFT C 120 E av 24.4.2001, s. 178.
(2)    EFT C 140 av 18.5.2000, s. 12.
(3)    Europaparlamentsuttalelse av 4. oktober 2000 (EFT C 178 av 22.6.2001, 

s. 177), Rådets felles holdning av 19. desember 2000 (EFT C 36 av 
2.2.2001, s. 35) og europaparlamentsbeslutning av 5. april 2001 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 11. desember 2001 og 
rådsbeslutning av 19. desember 2001.

(4)    EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30. Direktivet sist endret ved direktiv 2000/16/EF 
(EFT L 105 av 3.5.2000, s. 36).

(5)    EFT L 265 av 8.11.1995, s. 17. Direktivet endret ved direktiv 1999/20/EF 
(EFT L 80 av 25.3.1999, s. 20).

(6)    EFT L 193 av 17.7.1991, s. 34. Direktivet sist endret ved direktiv 98/67/EF 
(EFT L 261 av 24.9.1998, s. 10).
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 79/373/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) bokstav j) skal lyde:

«j) partiets referansenummer,»

b) ny bokstav l) skal lyde:

«k) for andre fôrblandinger enn dem som er beregnet 
på kjæledyr, angivelsen «opplysninger om nøyaktig 
innhold i vektprosent av fôrmidler som inngår i 
denne fôrvare, kan fås ved henvendelse til: …» 
(navn eller firma, adresse eller forretningskontor, 
telefonnummer og e-postadresse til den som er 
ansvarlig for opplysningene nevnt i dette nummer). 
Disse opplysningene skal oppgis på anmodning fra 
kunden.»

2. I artikkel 5 nr. 3 gjøres følgende endringer:

a) bokstav c) utgår,

b) bokstav g) utgår.

3. I artikkel 5 nr. 5 skal bokstav d) lyde:

«d) holdbarhetsgrensen, nettomengden, partiets refe-
ransenummer og godkjenningsnummeret eller 
registreringsnummeret kan angis utenfor feltet 
beregnet på merkingsopplysningene nevnt i nr. 1; 
merkingsopplysningene skal i så fall stå sammen med 
en henvisning til hvor opplysningene finnes,».

4. Artikkel 5c skal lyde:

 «Artikkel 5c

 1. Alle fôrmidler som inngår i fôrblandingen, skal være 
oppført med sine særskilte navn.

 2. For oppføringen av fôrmidler til fôrblandinger skal 
følgende regler gjelde:

a) fôrblandinger beregnet på andre dyr enn kjæledyr:

 i) oppføring av fôrmidler til fôrvarer med angivelse 
av deres andel av fôrblandingen, i synkende 
rekkefølge og uttrykt i vektprosent,

ii) for de ovennevnte andelene uttrykt i vektprosent 
skal det være tillatt med en toleranse på ± 15 % av 
den oppgitte verdi,

b) fôrblandinger beregnet på kjæledyr: en liste over 
fôrmidlene til fôrvarer med angivelse av innhold, eller 
oppregning av fôrmidlene i synkende rekkefølge etter 
vekt.

 3. For fôrblandinger beregnet på kjæledyr kan angivelsen 
av det særskilte navnet på fôrmiddelet til fôrvarer erstattes 
av navnet på den kategorien fôrmiddelet til fôrvarer
 

tilhører, med henvisning til kategoriene som omfatter flere 
fôrmidler, opprettet i samsvar med artikkel 10 bokstav a).

 Bruk av den ene av disse to formene for angivelse skal 
utelukke bruk av den andre, unntatt når et av fôrmidlene til 
fôrvarer som er brukt, ikke tilhører noen av de kategoriene 
som er blitt definert; i slike tilfeller skal fôrmiddelet 
til fôrvarer, betegnet ved sitt særskilte navn, nevnes i 
synkende rekkefølge etter vekt i forhold til kategoriene.

 4. I merkingen av fôrblandinger til kjæledyr kan det 
også ved hjelp av en særskilt angivelse gjøres oppmerksom 
på forekomst eller lavt innhold av et eller flere av 
fôrmidlene som er vesentlige for fôrvarens egenskaper. 
I slike tilfeller skal laveste eller høyeste innhold uttrykt 
i vektprosent av det fôrmiddelet eller de fôrmidlene som 
inngår, angis tydelig enten ved siden av angivelsen som gjør 
oppmerksom på fôrmiddelet eller fôrmidlene, eller i listen 
over fôrmidler ved å nevne fôrmiddelet eller fôrmidlene og 
vektprosenten(e) ved siden av den tilsvarende kategorien 
av fôrmidler.»

5. I artikkel 12 skal nytt ledd lyde:

 «De skal fastsette at produsenter av fôrblandinger på 
anmodning fra myndighetene som har ansvar for å foreta 
offentlig kontroll, er forpliktet til å stille til rådighet 
ethvert dokument om sammensetningen av fôrvarer som 
skal markedsføres som gjør det mulig å kontrollere at 
opplysningene gitt ved merkingen er nøyaktige.»

6. Ny artikkel 15a skal lyde:

 «Artikkel 15a

 Kommisjonen skal senest 6. november 2006 framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet en rapport på grunnlag av 
opplysninger fra medlemsstatene om gjennomføringen av 
tiltakene som ble innført ved artikkel 5 nr. 1 bokstav j) og 
l), nr. 5 bokstav d), artikkel 5c og artikkel 12 annet ledd, 
særlig med hensyn til angivelse av mengden, i vektprosent, 
av fôrmidler ved merking av fôrblandinger, herunder tillatt 
toleranse, sammen med eventuelle forslag til forbedring av 
disse tiltakene.»

Artikkel 2

Kommisjonsdirektiv 91/357/EØF oppheves fra 6. november 
2003.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 6. mars 2003 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette. 

De skal anvende bestemmelsene fra 6. november 2003.
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dagen det kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX J. PIQUÉ I CAMPS

 President Formann


