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TILSKIPUN RÁÐSINS 97/40/EB 

frá 25. júní 1997 

um breytingu á tilskipun 93/113/EB um notkun og markaðssetningu ensíma, örvera og 
blandna þeirra í dýrafæðu(*)  

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
43. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 
með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2), 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (3), 
 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Í tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um 
aukefni í fóðri (4) er mælt fyrir um meginreglur varðandi 
leyfi fyrir aukefnum og notkun þeirra. 
 
Með tilskipun 93/113/EB um notkun og markaðssetningu 
ensíma, örvera og blandna þeirra í dýrafæðu (5) er 
aðildarríkjunum heimilað að leyfa notkun og markaðs-
setningu viðkomandi vara tímabundið, að því  tilskildu að 
þau skaði ekki heilsu manna eða dýra samkvæmt 
fyrirliggjandi rannsóknarniðurstöðum. 
 
Samkvæmt tilskipun 93/113/EB skal framkvæmdastjórnin 
taka ákvörðun, fyrir 1. janúar 1997, um málsskjöl sem 
aðildarríkin leggja fram fyrir 1. janúar 1996, í því skyni að 
fá leyfi bandalagsins samkvæmt tilskipun 70/524/EBE. 
 
Þar eð mikill fjöldi skjala barst frá aðildarríkjunum var ekki 
hægt að taka ákvörðun, með fullkominni þekkingu á 
aðstæðum,  um allar umsóknir um leyfi fyrir 31. desember 

                                                
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 21, var nefnd 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/1999 frá 24. 
september 1999 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

 
(1) Stjtíð. EB nr. C 95, 24. 3. 1997, bls. 30. 
(2) Stjtíð. EB nr. C 85, 17. 3. 1997, bls. 176. 
(3) Stjtíð. EB nr. C 133, 28. 4. 1997, bls. 26. 
(4) Stjtíð. EB nr. L 270, 14. 12. 1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt 

með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/66/EB (Stjtíð. EB nr. L 272, 
25. 10. 1996, bls. 32). 

(5) Stjtíð. EB nr. L 334, 31. 12. 1993, bls. 17. 

1996. Því ber að veita 18 mánaða viðbótarfrest til að 
framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum gefist nægur tími 
til að fara yfir skjölin sem þeim hafa borist. 
 
 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Í 5. gr. tilskipunar 93/113/EB komi �1. júlí 1998� í stað 
�1. janúar 1997� . 

 
2. gr. 

 
Tilskipun þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 
3. gr. 

 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
Gjört í Lúxemborg 25. júní 1997. 

 
 

 Fyrir hönd ráðsins, 

 J. VAN AARTSEN 

 forseti. 
 
 
 
 
 


