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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK 623/2007/EF

26.1.2012

2012/EØS/5/30

av 23. mai 2007
om endring av direktiv 2002/2/EF om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring
av fôrblandinger(*)
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

2)

I sin dom av 6. desember 2005 i de forente saker
C-453/03, C-11/04, C-12/04 og C‑194/04(5) erklærte
De europeiske fellesskaps domstol artikkel 1 nr. 1
bokstav b) i direktiv 2002/2/EF ugyldig av hensyn til
forholdsmessighetsprinsippet.

3)

I henhold til traktatens artikkel 233 må de institusjoner
som en rettsakt som er erklært ugyldig hører inn under,
treffe de tiltak som er nødvendige for å etterkomme
domstolens dom.

4)

Målet om å sikre fôrtryggheten oppnås blant annet ved
gjennomføring av bestemmelsene i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 178/2002(6) og europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 183/2005(7).

5)

En rekke rettsavgjørelser i medlemsstatene har ført til
at direktiv 2002/2/EF gjennomføres ulikt og uensartet,
og flere saker i forbindelse med direktivet er ennå ikke
avgjort av de nasjonale domstolene.

6)

Europaparlamentet og Rådet avstår på nåværende
tidspunkt fra å foreta større endringer i den grunnleggende
rettsakten, ettersom Kommisjonen som en del av et
forenklingsprogram har påtatt seg å utarbeide forslag til
omlegging av fôrvareregelverket innen midten av 2007.
De forventer i denne sammenheng en full gjennomgang
av spørsmålet om den såkalte «åpne angivelsen av
ingredienser», og at Kommisjonen legger fram nye forslag
som tar hensyn til så vel gårdbrukernes interesse av å få
nøyaktige og omfattende opplysninger om fôrmidler i
fôrvarer, som industriens interesse av tilstrekkelig vern
av forretningshemmeligheter.

(5)
(6)

ABNA m.fl. saml. 2005 s. I-10423.
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002
om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket,
om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og
om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet
(EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). Forordningen sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 av 8.4.2006, s. 3).
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005
om fastsettelse av krav til fôrhygiene (EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1).

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Ved artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2002/2/EF(3) ble rådsdirektiv 79/373/EØF
av 2. april 1979 om markedsføring av fôrblandinger(4)
endret. Ved nevnte bestemmelse ble det tilføyd et nytt
ledd i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 79/373/EØF, som pålegger
produsenter av fôrblandinger på kundens anmodning å
angi fôrvarens nøyaktige sammensetning.

(*)

Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 154 av 14.6.2007, s. 23,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2007 av 7. desember
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 26,
8.5.2008, s. 11.
EUT C 324 av 30.12.2006, s. 34.
Europaparlamentsuttalelse av 12. desember 2006 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 16. april 2007.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/2/EF av 28. januar 2002 om
endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger
(EFT L 63 av 6.3.2002, s. 23).
EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr.
807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(1)
(2)
(3)
( 4)

(7)
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7)

I henhold til artikkel 12 annet ledd i direktiv 79/373/
EØF, tilføyd ved artikkel 1 nr. 5 i direktiv 2002/2/EF, skal
produsenter av fôrblandinger på anmodning framlegge
for de myndigheter som har ansvar for å foreta offentlig
kontroll, ethvert dokument om sammensetningen av
fôrvarer som skal markedsføres, som gjør det mulig
å kontrollere at opplysningene gitt ved merkingen er
nøyaktige.

8)

Direktiv 2002/2/EF bør derfor endres –

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
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grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene om
gjennomføringen av tiltakene som ble innført ved
artikkel 5 nr. 1 bokstav j) og 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
Dette vedtak trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den
europeiske unions tidende.
Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

I direktiv 2002/2/EF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) oppheves.
2. I artikkel 1 nr. 6 skal ny artikkel 15a i direktiv 79/373/EØF
lyde:
«Artikkel 15a
Kommisjonen skal senest 6. november 2006 framlegge
for Europaparlamentet og Rådet en rapport på

Utferdiget i Brussel, 23. mai 2007.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

G. GLOSER

President
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