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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 79/373/EBE frá 2. apríl 1979
um markaðssetningu blandaðs fóðurs (1), eins og henni var síðast
breytt með lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar,
einkum c-lið 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 91/516/EBE(2) er kveðið
á um skrá yfir innihaldsefni sem bannað er að nota í fóðurblöndum.

Nauðsyn ber til að skilgreina með nákvæmari hætti bannið sem
tengist nýtingu unninna skinna í því augnamiði að útiloka ekki
notkun tiltekins skinnaúrgangs, sem hefur hlotið meðferð þess
eðlis að dýrum stafar ekki hætta af, t.d. söltun. Þessi ráðstöfun
miðar að því að koma í veg fyrir að úrgangi, sem kann að menga
umhverfið, verði fleygt.

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 91/516/EBE er hér með breytt
eins og fram kemur í viðaukanum við þessa ákvörðun.

2. gr.
Ákvörðun þessi gildir frá 1. júní 1996.

3. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 167, 18. 7. 1995, bls. 24, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 39/96 frá 28. júní
1996 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 86, 6. 4. 1979, bls. 30.

(2) Stjtíð. EB nr. L 281, 9. 10. 1991, bls. 23.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 10. júlí 1995

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

(Texti sem varðar EES)

(95/274/EB)

Gjört í Brussel 10. júlí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.51/ 14.11.1996

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a 06

VIÐAUKI

Eftirfarandi komi í stað 2. liðar:

,,2. Skinn meðhöndluð með sútunarefnum, þar með talinn úrgangur þeirra.“


