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TILSKIPUN EVROPUÞINGSINS OG RAÐSINS 2000/16/EB 2002/EES/12/14
frá 10. april 2000

um breytingu á tilskipun ráðsins 79/373/EBE um markaðssetningu blandaðs fóðurs og 
tilskipun ráðsins 96/25/EB um dreifingu fóðurefnis(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,
m eð h liðsjón a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins, einkum
4. mgr. 152. gr.,
m eð hliðsjón a f  tillögu fram kvæ m dastjórnarinnar ( ') , 
m eð hliðsjón a f  áliti efnahags- og félagsm álanefndarinnar (2), 
að höfðu sam ráði v ið  svæðanefndina,
í sam ræm i við  m álsm eðferðina sem m æ lt er fyrir um  í 
251. gr. sáttm álans (3),
og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilsk ipun ráðsins 95/69/EB frá 22. desem ber 1995 um  
skilyrði og fyrirkom ulag v ið  að v iðurkenna og skrá 
tilteknar fóðurstöðvar og m illilið i og um  breytingu á 
tilskipunum  70/524/EBE, 74/63/EBE, 79/373/EB E og 
82/471/EBE (4) er m æ lt fyrir um  grundvallarregluna 
um  að ú th lu ta tilteknum  starfsstöðvum  og m illiliðum  
löggildingarnúm eri. V egna gagnsæis og til að 
auðvelda eftirlit skal gera k röfu  um  að skráningar- eða 
löggildingarnúm erið, eftir því sem v ið  á, kom i fram  á 
m erkim iðanum  eða í skjalinu sem fylgir fóður- 
blöndunum .

2) Sam kvæm t 1. mgr. 2. gr. tilsk ipunar ráðsins 
79/373/EB E frá 2. apríl 1979 um  m arkaðssetningu 
blandaðs fóðurs (5) varir lágm arksgeym sluþol 
fóðurblöndu m eðan hún  heldur séreiginleikum  sínum  
v ið  rétt geym sluskilyrði. H ugtakið „séreig inleikar“ 
næ r til allra eiginleika sem ákvarða gæ ði fóðurblöndu, 
einkum  virkni þeirra aukefna sem hún  inniheldur. 
U m ræ dd virkni er gefin til kynna m eð fyrningar- 
dagsetningu ábyrgðarinnar sem  ber að tilgreina í 
sam ræm i við  tilsk ipun ráðsins 70/524/EB E (6).

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 105, 3.5.2000, bls. 36, var nefnd 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2001 frá 19. júní 2001 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES- 
samninginn. S3á EES-viðbæti við St3órnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 
44, 6.9.2001, bls. 3.

V1) Stjtíð. EB C 261, 19.8.1998, bls. 3.
(2) Stjtíð. EB C 101, 12.4.1999, bls. 89.
(3) Álit Evrópuþingsins frá 16. desember 1998 (Stjtíð. EB C 98, 9.4.1999, 

bls. 150), staðfest 16. september 1999, sameiginleg afstaða ráðsins frá 15. 
nóvember 1999 (Stjtíð. EB C 17, 20.1.2000, bls. 1) og ákvörðun 
Evrópuþingsins frá 15. mars 2000.

(4) Stjtíð. EB L 332, 30.12.1995, bls. 15. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun ráðsins 1999/29/EB (Stjtíð. EB L 115, 4.5.1999, bls. 32).

(5) Stjtíð. EB L 86, 6.4.1979, bls. 30. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/61/EB (Stjtíð. EB L 162,
26.6.1999, bls. 67).

(6) Stjtíð. EB L 270, 14.1.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 45/1999 (Stjtíð. EB L 6,
12.1.1999, bls. 3).

A f  þessum  sökum  hefur þessi dagsetning 
úrslitaþRðingu m eð tilliti til þess að ákvarða 
lágm arksgeym sluþol fóðurblöndunnar í þeim  tilvikum  
þegar lágm arksgeym sluþol aukefnis er sá þáttur sem 
takm arkar gæ ði fóðurblöndunnar. V iðeigandi ákvæði í 
annarri und irgrein 1. m gr. 5. gr. d í tilsk ipun 
79/373/EB E tekur sam t sem áður ekki a f  öll tvím æ li 
og því ber að setja annað í þess stað.

3) Í þýskri útgáfu  tilsk ipunar 79/373/EB E er hugtakið 
„dreifing“ (Verkehr) notað í stað hugtaksins 
„m arkaðssetning“ (Verm arktung) sem er notað í 
útgáfum  á öðrum  tungum álum . N auðsynlegt er að 
sam ræ m a útgáfurnar á hinum  ým su tungum álum  þar 
eð um  m erkingarm un er að ræ ða. Þar eð gildissvið 
nýrri tilskipana á sviði fóðurs næ r oftast yfir „að setja í 
dreifingu“ eða „dreifingu“ ber að aðlaga tilskipun 
79/373/EB E til sam ræm is v ið  það og fella inn 
skilgreiningu á „dreifingu“ („að setja í dreifingu“).

4) Í sam ræm i v ið  tilsk ipun 79/373/EBE er í ákvörðun 
fram kvæ m dastjórnarinnar 91/516/EBE (7) tek in  sam an 
skrá yfir innihaldsefni sem er bannað að nota í 
fóðurblöndum  a f  ástæ ðum  sem varða heilsuvernd 
m anna og dýra. B annið næ r hins vegar ekki til 
dreifingar slíkra efna sem fóðurefna eða til þess að 
kvikfjárbæ ndur noti þessi efni sem slík sem fóðurefni.

5) Til að ráða bó t á þessu  ástandi er í fyrsta lagi 
nauðsynlegt að v íkka gildissvið tilsk ipunar ráðsins 
96/25/EB frá 29. apríl 1996 um  dreifingu fóðurefnis, 
um  breytingu á tilskipunum  70/524/EBE, 74/63/EBE, 
82/471/EBE og 93/74/EBE og niðurfellingu 
tilskipunar 77/101/EB E (8) til þess að gildissvið hennar 
nái einnig yfir notkun fóðurefnis. Í öðru lagi ber að 
taka sam an skrá yfir efni, sem er bannað að dreifa eða 
nota sem  fóðurefni eða þar sem  dreifing eða notkun 
slíkra efna er háð takm örkunum , í stað ákvörðunar 
fram kvæ m dastjórnarinnar 91/516/EBE, þannig að 
gildissvið banna og takm arkana sé alm ennt og eigi 
bæ ði v ið  um  notkun fóðurefnanna sem slíkra og 
notkun þeirra í fóðurblöndum . B reyta ber tilskipun 
ráðsins 79/373/EBE til sam ræm is v ið  það.

(7) Stjtíð. EB L 281, 9.10.1991, bls. 23. Ákvörðuninni var síðast breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/420/EB (Stjtíð. EB L 162,
26.6.1999, bls. 69).

(8) Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 35. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/61/EB (Stjtíð. EB L 162,
26.6.1999, bls. 67).
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6) R eynslan hefur leitt í ljós að tilteknar aukaafurðir, sem 
hafa gengið í gegnum  iðnaðarvinnslu , geta innihaldið 
efni sem geta, ja fnve l þó þau skapi ekki hæ ttu  fyrir 
he ilsu  dýra eða m anna, haft óæskileg áh rif á 
um hverfið . Því er einnig nauðsynlegt að kveða á um 
að fóðurefni skapi ekki hæ ttu  fyrir um hverfið.

7) Í tilsk ipun ráðsins 90/667/EBE frá 27. nóvem ber 1990 
um  reglur um heilbrigðiseftirlit m eð förgun og v innslu  
skepnuúrgangs, m arkaðssetningu hans og ráðstafanir 
til að kom a í veg fyrir lifandi sm itefni í fóðri úr 
dýraafurðum , þar á m eðal fiskafurðum , og um  
breytingu á tilsk ipun 90/425/EBE (1) er m æ lt fyrir um 
reglur um  m arkaðssetningu skepnuúrgangs sem  er 
æ tlaður til annarra nota en  m anneldis og í tilskipun 
96/25/EB er m æ lt fyrir um  reglur sem gilda um  
m erkingar þar sem notendum  eru látnar í té  nákvæ m ar 
upplýsingar um  hvaða efni er að ræ ða og takm arkanir 
á notkun  þeirra. N auðsynlegt er að tryggja að 
fullkom ið sam ræm i ríki m illi gerninga á sviði 
dýraheilbrigðis og fóðrunar dýra.

8) T il þess að gera notendum  og eftirlitsyfirvöldum  kle ift 
að ganga greiðlega ú r skugga um  uppruna fóðurefna 
og að þau séu í sam ræm i við  ábyrgðir sem lúta að 
heilbrigði m eð tilliti til tilskipunar 90/667/EBE er 
nauðsynlegt að birta, ásam t ábendingum  sem er krafist 
vegna þessara fóðurefna, nafn  og heim ilisfang 
hlutaðeigandi fram leiðslustöðva, löggildingarnúm er, 
tilvísunarnúm er fram leiðslulo tu eða aðrar upplýsingar 
sem m unu tryggja að unn t verði að kom ast að uppruna 
v iðkom andi fóðurefnis.

9) B reyta ber tilskipunum  79/373/EBE og 96/25/EB til 
sam ræm is v ið  það.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Tilsk ipun 79/373/EB E er breytt sem hér segir:
1. E ftirfarandi undirgrein bæ tist v ið í 2 . gr.:

„m ) „setja í dreifingu“ eða „dreifing“ : að geym a fóður- 
blöndur m eð tilliti til sölu, einnig að b jóða til sölu, 
eða afhendingar m eð einhverjum  öðrum  hæ tti til 
þrið ja  aðila, gegn greiðslu eða ekki, einnig sjálf 
salan og afhending sem fer fram  m eð einhverjum  
öðrum  hæ tti.“

2 . E ftirfarandi kom i í stað k-liðar í 1. m gr. 5. gr.:
„k) frá 1. apríl 2001, löggildingarnúm er sem starfsstöð- 

inni er úthlu tað í sam ræm i v ið  5. gr. tilskipunar 
ráðsins 95/69/EB frá 22. desem ber 1995 um  
skilyrði og fyrirkom ulag v ið að v iðurkenna og skrá 
tilteknar fóðurstöðvar og m illiliði (y) eða eftir

(1) Stjtíð. EB L 363, 27.12.1990, bls. 51. Tilskipuninni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 1994 (Stjtíð. EB C 241, 29.8.1994, bls. 155).

atvikum  skráningarnúm er sem er úthlu tað 
starfsstöðinni í sam ræm i við  10. gr. þeirrar 
tilskipunar.

(*) Stjtíð. EB L 332, 30.12.1995, bls. 15. T ilskipuninni 
var síðast breytt m eð tilsk ipun ráðsins 1999/29/EB 
(Stjtíð. EB L 115, 4.5.1999, bls. 32).“

3. E ftirfarandi kom i í stað annarrar undirgreinar í 1. m gr.
5. gr. d:
K om i fram  krafa í öðrum  bandalagsákvæ ðum  um  
fóðurblöndur þess efnis að lágm arksgeym sluþol eða 
fyrningardagsetning ábyrgðar sé gefin  til kynna skal í 
ábendingunni, sem um  getur í fyrstu undirgrein, aðeins 
gefa upp elstu dagsetninguna.“

4. Í 10. gr. falli c-liður niður.
5. Y rðingin „og skránum  sem vísað  er til í b- og c-lið hér á 

undan“ í e-lið 10. gr. falli n iður.
6 . E ftirfarandi m álsgrein bæ tist v ið  í 10. gr. a:

„3. A ðildarríkin skulu m æ la fyrir um  að óheim ilt sé að 
nota fóðurefnin, sem eru b irt í skránni sem kveðið  er á 
um  í b-lið  11. gr. tilsk ipunar 96/25/EB, sem fóðurefni til 
fram leiðslu fóðurblandna í sam ræm i við  ákvæ ðin sem 
m æ lt er fyrir um  í þeirri tilsk ipun .“

7 . H ugtakið „dreifing“ kom i alls staðar í tilskipuninni í stað 
hugtaksins „m arkaðssetningar“

8. (Á  ekki v ið  um  ensku útgáfuna).
2. gr.

T ilskipun 96/25/EB er breytt sem hér segir:
1. E ftirfarandi kom i í stað yfirskriftarinnar:

„T ilskipun ráðsins 96/25/EB frá 29. apríl 1996 um  dreif- 
ingu og notkun fóðurefna, breytingu á tilskipunum  
70/524/EBE, 74/63/EBE, 82/471/EBE og 93/74/EBE og 
n iðurfellingu á tilskipun 77/101/E B E .“

2. E ftirfarandi kom i í stað 1. m gr. 1. gr.:
„1 . T ilsk ipun þessi gildir um  dreifingu og notkun 
fóðurefna í bandalaginu.“ ;

3. eftirfarandi kom i í stað 3. gr.:
+ 3. gr.
A ðildarríkin skulu, m eð fyrirvara um  skuldbindingar sem 
leiða a f  öðrum  bandalagsákvæ ðum , m æ la fyrir um  að því 
aðeins sé heim ilt að setja fóðurefni í dreifingu í 
bandalaginu að þau séu óspillt, ósvikin og m arkaðshæf. 
Þ au  skulu m æ la fyrir um  að fóðurefni, þegar þeim  er 
dreift eða þau  notuð, m egi ekki á neinn hátt vera 
hæ ttuleg heilsu  m anna eða dýra eða um hverfinu og að 
ekki m egi setja þau  í dreifingu m eð villandi hæ tti.“
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4. E ftirfarandi kom i í stað g-liðar í 1. mgr. 5. gr.:

„g) nafn  eða fyrirtæ kjaheiti og heim ilisfang eða skráð 
starfsstöð fram leiðanda, löggildingarnúm er, 
tilvísunarnúm er fram leiðslulo tu eða hverjar aðrar 
upplýsingar sem tryggja að unn t sé að kom ast að 
uppruna v iðkom andi fóðurefnis, þegar viðurkenna 
skal starfsstöð í sam ræm i við:

— tilsk ipun 90/667/EBE (*),

— bandalagsráðstafanir sem um  getur í skrá sem 
taka ber sam an í sam ræm i v ið  m álsm eðferðina 
sem sett er fram  í 13. gr.;

h) nafn  eða fyrirtæ kjaheiti og heim ilisfang eða skráð 
starfsstöð einstaklingsins sem ber ábyrgð á 
upplýsingunum  sem um  getur í þessari m álsgrein e f 
v iðkom andi er annar en  fram leiðandinn sem  um  
getur í g-lið.

(*) Stjtíð. EB L 363, 27.12.1990, bls. 51. Tilskipuninni var 
síðast breytt með aðildarlögunum frá 1994.“

5. Á kvæ ðum  11. gr. er breytt sem hér segir:

a) í stað orðanna „14. gr.“ kom i „13. gr.“ ;

b) eftirfarandi kom i í stað b-liðar:

„b) taka ber sam an skrá yfir efni, sem bannað er eða 
háð er takm örkunum  að nota sem  fóður, í því 
skyni að tryggja sam ræm i þeirra v ið  ákvæði
3. gr.;

c) sam þykkja ber breytingar á skránni, sem um  
getur í b-lið, í ljósi fram fara á sviði v ísinda og 
tækni;

d) sam þykkja ber breytingar á v iðaukanum  í ljósi 
fram fara á sviði v ísinda og tæ kni.“

3. gr.

1. A ðildarríkin skulu, eigi síðar en 3. m aí 2001, sam þykkja 
og b irta  nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirm æ li til að fara að 
tilsk ipun þessari. Þau skulu tilkynna það fram kvæm da- 
stjórninni þegar í stað. Á kvæ ðin, sem  eru sam þykkt, skulu 
gilda í síðasta lagi frá 3. nóvem ber 2001.

Þegar aðildarríkin sam þykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim  tilv ísun  í þessa tilskipun eða þeim  fylgja slík tilv ísun 
þegar þæ r eru  b irtar opinberlega. A ðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um  slíka tilvísun.

2. A ðildarríkin skulu senda fram kvæ m dastjórninni þau 
ákvæði ú r landslögum  sem þau sam þykkja um  m álefni sem 
tilsk ipun þessi næ r til.

4. gr.

T ilskipun þessi öðlast gildi á þeim  degi sem þau  b irtast í 
Stjórnartíáindum  Evrópubandalaganna.

5. gr.

T ilskipun þessari er bein t til aðildarríkjanna.

G jört í Lúxem borg 10. apríl 2000.

F yrir hönd  Evrópuþingsins, F yrir hönd  ràâsins,
N. FONTAINE J. GAMA

forseti. forseti.


