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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/74/EBE frá 13. september
1993 um fóður sem er miðað við sérstök næringarmarkmið (1),
einkum c-lið 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í c-lið 6. gr. tilskipunar 93/74/EBE er kveðið á um að breyta megi
ráðstöfunum sem eru samþykktar samkvæmt a-lið 6. gr. í ljósi
aukinnar þekkingar á sviði tækni og vísinda. Þessar ráðstafanir
voru samþykktar með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/39/
EB (2).

Í fyrstu var ekki unnt að taka tiltekin næringarmarkmið upp í
skrána yfir fyrirhugaða notkun dýrafóðurs með sérstök
næringarmarkmið í huga þar eð bandalagið hafði á þeim tíma ekki
yfir að ráða aðferð til að reikna út orkugildi gæludýrafóðurs.

Aðferð við að reikna út orkugildi hefur nú verið samþykkt innan
bandalagsins og er því unnt að taka áðurnefnd næringarmarkmið
upp í skrána.

Enn fremur ber að aðlaga og bæta við skrána um sérstök
næringarmarkmið fyrir hesta á grundvelli þeirra gagna sem fyrir
liggja.

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Viðaukanum við tilskipun 94/39/EB er breytt til samræmis við
viðauka þessarar tilskipunar.

2. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari
eigi síðar en 30. júní 1995. Þau skulu tilkynna það
framkvæmdastjórninni 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.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun
þessi nær til.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 91, 22. 4. 1995, bls. 3, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/96 frá 5. 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 237, 22. 9. 1993, bls. 23.

(2) Stjtíð. EB nr. L 207, 10. 8. 1994, bls. 20.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/9/EB

frá 7. apríl 1995

um breytingu á tilskipun 94/39/EB um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun dýrafóðurs með sérstök
næringarmarkmið í huga(*)

(Texti sem varðar EES)

Gjört í Brussel 7. apríl 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.








