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AKVORÐUN FRAMKVÆMDASTJORNARINNAR 2002/EES/12/11
frá 5. apríl 2000

um breytingu á ákvörðun 91/516/EBE um gerð skráar yfir innihaldsefni sem bannað er að
nota í blandað fóður(*)

(tilkyn n tm eð  núm eri C(2000) 930)

(2000/285/EB )

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,
m eð hliðsjón  a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins,
m eð h liðsjón a f  tilsk ipun ráðsins 79/373/EB E frá 2. apríl
1979 um  m arkaðssetningu blandaðs fóðurs (%), eins og henni
var síðast brey tt m eð tilsk ipun 98/87/EB (2), einkum  e-lið
10. gr,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Fóðurefnum  m á því aðeins dreifa í bandalaginu að þau 

séu heilnæ m , óspillt og söluhæf. H eilsu  dýra eða 
m anna skal ekki stafa nein  hæ tta a f  fóðurefnum .

2) A kvörðun fram kvæ m dastjórnarinnar 91/516/ E B E  frá 
9. septem ber 1991 um  gerð skráar yfir innihaldsefni 
sem bannað er að nota í b landað fóður (L), eins og 
henni var síðast breytt m eð ákvörðun 
fram kvæ m dastjórnarinnar 1999/420/EB (4), inniheldur 
skrá yfir fóðurefni sem er bannað að nota í 
fóðurblöndur.

3) R eynslan hefur leitt í ljós að nauðsynlegt er að auka 
öryggi fóðurefna, sem eru notuð í fóður, m eð tilliti til 
alm annaheilbrigðis og heilbrigðis dýra, einkum  í ljósi 
nýlegra skýrslna um  notkun seyru frá skólphreinsunar- 
stöðvum  í fóður.

4) U rgangur, sem er safnað jafnh liða og/eða að loknum  
aðskiljanlegum  þáttum  skólphreinsunarferlisins (eðlis- 
rænum , efnafræ ðilegum  og líffræ ðilegum ), verður að 
teljast óviðunandi uppspretta fóðurs án  tillits til 
frekari v innslu  skólpsins og uppruna þess.

5) Þ rátt fyrir að bannað sé, sam kvæm t ákvörðun 
91/516/EBE, að nota seyru frá skólphreinsunar- 
stöðvum  sem fóðurefni í fóðurblöndur eru  hugtökin 
„seyra“ og „skólp“ ekki skilgreind í henni. Því er 
æ skilegt að skýrt kom i fram  í texta ákvörðunarinnar að 
bannið gildi ekki aðeins um  botnfall frá „líffræðilegri 
h reinsun“ heldur einnig um  annan úrgang sem er 
safnað m eðan á form eðferð stendur og annarri eðlis- 
og efnafræ ðilegri m eðferð skólpsins. E nnfrem ur er

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 94, 14.4.2000, bls. 43, var nefnd 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2001 frá 19. júní 2001 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES- 
samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 
44, 6.9.2001, bls. 3.

(') Stjtíð. EB L 86, 6.4.1979, bls. 30.
(2) Stjtíð. EB L 318, 27.11.1998, bls. 43.
(3) Stjtíð. EB L 281, 9.10.1991, bls. 23.
(4) Stjtíð. EB L 162, 18.6.1999, bls. 69.

brýn t að benda á að orðið „skólp“ á ekki aðeins v ið  um  
skólp ú r frárennsliskerfum  bæ ja og borga heldur einnig 
um  annað skólp, m eðal annars frá hreinsunarstöðvum  
vinnslustöðva dýraafurða.

6) í tilsk ipun ráðsins 90/667/EBE frá 27. nóvem ber 1990 
um  reglur um  heilbrigðiseftirlit m eð förgun og vinnslu 
skepnuúrgangs, m arkaðssetningu hans og ráðstafanir til 
að kom a í veg fyrir lifandi smitefni í fóðri úr 
dýraafurðum, þar á m eðal fiskafurðum, og um  breytingu 
á tilskipun 90/425/EBE (5) er m æ lt fyrir um  kröfur sem 
gilda um  vinnslustöðvar fyrir skepnuúrgang.

7) H ugtökin „þéttbýlisskólp“, „húsaskólp“ og „iðnaðar- 
skólp“ eru skilgreind í tilsk ipun ráðsins 91 /271/EBE 
frá 21 . m aí 1991 um  hreinsun skólps frá þéttbýli (6).

8) í  tilsk ipun ráðsins 98/83/EB frá 3. nóvem ber 1998 um  
gæ ði neysluvatns (7) eru settar fram kröfur sem ber að 
uppfylla til þess að vatn  geti ta list „heilnæ m t og 
hreint“

9) í tilsk ipun ráðsins 91/493/EBE frá 22. jú lí 1991 um 
hollustuhæ tti v ið  fram leiðslu og m arkaðssetningu 
fiskafurða (8) kem ur fram  að „hreinn sjór“ skuli ekki 
vera m engaður örverum , hæ ttulegum  efnum  og/eða 
eitruðu sjávarsvifi að því m arki að  það geti spillt 
hollustu  fiskafurða.

10) N úgildandi ákvæði eru til bráðabirgða og þau  skal 
endurskoða m eð h liðsjón a f  væ ntan legri breytingu á 
tilsk ipun ráðsins 95/69/EB frá 22. desem ber 1995 um  
skilyrði og fyrirkom ulag v ið  að  viðurkenna og skrá 
tilteknar fóðurstöðvar og m illilið i og um  breytingu á 
tilskipunum  70/524/EBE, 74/63/EBE, 79/373/EB E og 
82/471/EBE (9). M eð slíkri breytingu væ ri unn t að 
m æ la fyrir um  skilyrði fyrir viðurkenningu fram- 
leiðenda tiltekinna fóðurefna.

(5) Stjtíð. EB L 363, 27.12.1990, bls. 51.
(6) Stjtíð. EB L 135, 30.5.1991, bls. 40.
(7) Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 32.
(8) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 15.
(9) Stjtíð. EB L 332, 30.12.1995, bls. 15.
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11) R áðstafanirnar, sem kveðið er á um  í þessari ákvörðun, eru  í sam ræm i við  álit fastanefndarinnar um 
fóður.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi texti kom i í stað 5. liðar viðaukans v ið  ákvörðun 91/516/EBE:

„5. A llur úrgangur frá aðskiljanlegum  áföngum  hreinsunarferlis þéttbýlis-, húsa- og iðnaðarskólps (*) 
án  tillits til frekari hreinsunar þessa úrgangs og uppruna skólpsins.

H ugtakið „skólp“ á ekki v ið  um  „vinnsluvatn“ , þ.e. frárennsli í sérleiðslum  í fyrirtæ kjum  í 
m atvæla- og fóðuriðnaði; vatn, sem er ve itt í þessar leiðslur, skal vera he ilnæ m t og hrein t (**). 
E innig er heim ilt að  veita hreinum  sjó í leiðslur í fiskvinnslustöðvum  (yyy). V innsluvatn  skal 
einungis innihalda fóðurefni eða m atvæ li og skal vera tæ knilega laust v ið  hreinsiefni, 
sótthreinsandi efni eða önnur efni sem eru óheim il sam kvæm t löggjöfinni um  fóður.

M eðhöndla ber efni ú r dýraríkinu í v innsluvatninu í sam ræm i v ið  tilsk ipun ráðsins 90/667/EB E.“

(*) Sam kvæ m t skilgreiningu í 2. gr. tilskipunar ráðsins 91/271/EBE frá 21. m aí 1991 um  hreinsun 
skólps frá þéttbýli.

(**) E ins og tilgrein t er í 4. gr. tilsk ipunar ráðsins 98/83/EB frá 3. nóvem ber 1998 um  gæði 
neysluvatns.

(***) Sam kvæ m t skilgreiningu í 2. gr. tilsk ipunar ráðsins 91/493/EBE frá 22. jú lí 1991 um  
hollustuhæ tti v ið fram leiðslu og m arkaðssetningu fiskafurða.

2. gr.

A kvörðun þessi kem ur til fram kvæ m da 1. ágúst 2000.

3. gr.

A kvörðun þessari er bein t til að ildarríkjanna.

G jö rt í B russel 5. apríl 2000.

F yrir hönd  fram kvœ m dastjórnarinnar, 
David BYRNE 

fram kvœ m dastjóri.


