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 TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 1999/78/EB 2001/EES/46/17 

frá 27. júlí 1999 

um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/10/EB(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 79/373/EBE frá  
2. apríl 1979 um markaðssetningu blandaðs fóðurs (1), eins 
og henni var síðast breytt með tilskipun 98/87/EB (2), 
einkum d-lið 10. gr., 
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/39/EB um gerð 

skrár yfir fyrirhugaða notkun dýrafóðurs með sérstök 
næringarmarkmið í huga (3), eins og henni var breytt 
með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/9/EB (4), 
kveður á um lögboðnar upplýsingar á merkimiðum um 
orkugildi hunda- og kattamatar, sem er miðaður við 
sérstök næringarmarkmið, reiknað út samkvæmt aðferð 
bandalagsins. 

2) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/10/EB frá 
7. apríl 1995 um aðferð við útreikninga á orkugildi 
hunda- og kattamatar með sérstök næringarmarkmið í 
huga (5) er mælt fyrir um aðferð til þess að reikna út 
orkugildið. 

3) Þessi aðferð er ekki nægilega nákvæm og var því aðeins 
samþykkt til bráðabirgða þar til fullnægjandi aðferð 
fyndist. 

4) Þótt nokkur árangur hafi náðst við að bæta núverandi 
jöfnur telst hann ekki marktækur. Nauðsynlegt er talið 
að halda áfram yfirstandandi rannsóknum. 

5) Meðan svo er háttað skal framlengja gildistímann fyrir 
þær jöfnur, sem mælt er fyrir um með tilskipun 
95/10/EBE, um tiltekinn tíma. 

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr. 

Í stað dagsetningarinnar „30. júní 1998“ í 2. gr. tilskipunar 
95/10/EB komi „30. mars 2002“. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu eigi síðar en 30. nóvember 1999 
samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að 
fara að ákvæðum þessarar tilskipunar. Þau skulu tilkynna 
það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni þau 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja á því sviði sem 
þessi tilskipun 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. 

Gjört í Brussel 27. júlí 1999.  

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 209, 7.8.1999, bls. 22,  
var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2000 frá  
2. október 2000 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
bandalaganna nr. 59, 14.12.2000, bls. 1. 
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