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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Viðaukanum við tilskipun 76/372/EBE er breytt samkvæmt
viðauka við þessa tilskipun.

2. gr.
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
ári frá gildistöku hennar. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi frá því hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins.

4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(1) Stjtíð. EB nr. L 170, 3. 8. 1970, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB nr. L 362, 31. 12. 1985, bls. 8.

(3) Stjtíð. EB nr. L 102, 15. 4. 1976, bls. 8.

(4) Stjtíð. EB nr. L 327, 13. 11. 1992, bls. 54.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 94/14/EB
frá 29. mars 1994

um breytingu á sjöundu tilskipun 76/372/EBE um greiningaraðferðir
bandalagsins vegna opinbers eftirlits með fóðri(*)

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 94, 13. 4. 1994, bls. 30, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/95 frá 27. janúar
1995 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

Gjört í Brussel 29. mars 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

René STEICHEN

framkvæmdastjóri.

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/373/EBE frá 20. júlí 1970
um að taka upp í bandalaginu aðferðir við sýnatöku og greiningu
vegna opinbers eftirlits með fóðri (1), eins og henni var síðast
breytt með reglugerð (EBE) nr. 3768/85 (2), einkum 2. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í sjöundu tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 76/372/ EBE (3),
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 92/95/EBE (4), eru
fyrirmæli um þær aðferðir sem skal nota við greiningu á aflatoxín
B
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Nauðsynlegt er að endurskoða aftur þá aðferð sem nú er notuð
og skilgreina nánar aðferðina sem er notuð til að undirbúa sýni
og setja reglur um framsetningu niðurstaðna.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um fóður.
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