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                      TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2002/1/EB                        2003/EES/23/19 

frá 7. janúar 2002 

um breytingu á tilskipun 94/39/EB að því er varðar fóður til stuðnings við lifrarstarfsemi 
vegna langvinnrar lifrarbilunar (*)  

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), eins og henni var síðast breytt með 
tilskipun 1999/29/EB (2), einkum c-lið 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Framkvæmdastjórnin hefur, með tilskipun 
94/39/EB (3), eins og henni var breytt með tilskipun 
95/9/EB (4), samþykkt skrá yfir fyrirhugaða notkun 
fóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga. 

2) Frekari vísindarannsóknir hafa sýnt að engin þörf er á 
að minnka eða breyta fituinnihaldi í fóðri til stuðnings 
við lifrarstarfsemi vegna langvinnrar lifrarbilunar hjá 
köttum og hundum. Það hefur aftur á móti reynst 
gagnlegt að tilgreina á merkimiðanum að dýr, sem fá 
slíkt fóður, skuli ætíð hafa aðgang að vatni. 

3) Breyta ber tilskipun 94/39/EB til samræmis við þetta. 

4) 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. 
 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
20. nóvember 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 

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

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 7. janúar 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 5, 9.1.2002, bls. 8, var nefnd í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2002 frá 25. júní 2002 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn. Sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 49, 3.10.2002,  
bls. 16. 

(1) Stjtíð. EB L 237, 22.9.1993, bls. 23. 
(2) Stjtíð. EB L 115, 4.5.1999, bls. 32. 
(3) Stjtíð. EB L 207, 10.8.1994, bls. 20. 
(4) Stjtíð. EB L 91, 22.4.1995, bls. 35. 



 

 
  

VIÐAUKI 
 
Í B-hluta viðaukans við tilskipun 94/39/EB komi eftirfarandi í stað textans í dálknum „Sérstök næringarmarkmið“ „Stuðningur við lifrarstarfsemi vegna langvinnrar lifrarbilunar“ hjá köttum og hundum: 
 

Sérstök næringarmarkmið Mikilvægir eiginleikar næringarefna Tegundir eða flokkar 
dýra Upplýsingar á merkimiðum Ráðlögð lengd notkunar Önnur ákvæði 

1 2 3 4 5 6 

„Stuðningur við lifrarstarfsemi vegna 
langvinnrar lifrarbilunar 

Hágæðaprótín, hóflega mikið af 
prótíni, mikið af lífsnauðsynlegum 
fitusýrum og mikið af 
auðmeltanlegum sykrum 

Hundar — Prótíngjafi (-gjafar) 
— Innihald lífsnauðsynlegra 

fitusýra 
— Auðmeltanlegar sykrur, þ.m.t. 

meðferð þeirra, eftir því sem 
við á 

— Natríum 
— Kopar alls 

Upphaflega allt að 
6 mánuðir 

Á umbúðunum, ílátinu eða 
merkimiðanum komi fram: „Æskilegt 
er að leita álits dýralæknis áður en 
notkun hefst eða áður en 
notkunartímabil er lengt.“ 

Í notkunarleiðbeiningum komi fram: 
„Dýrin skulu ætíð hafa aðgang að 
vatni.”  

 Hágæðaprótín, hóflega mikið af 
prótíni og mikið af lífsnauðsynlegum 
fitusýrum 

Kettir — Prótíngjafi (-gjafar) 
— Innihald lífsnauðsynlegra 

fitusýra 
— Natríum 
— Kopar alls 

Upphaflega allt að 
6 mánuðir 

Á umbúðunum, ílátinu eða 
merkimiðanum komi fram: „Æskilegt 
er að leita álits dýralæknis áður en 
notkun hefst eða áður en 
notkunartímabil er lengt.“ 

Í notkunarleiðbeiningum komi fram: 
„Dýrin skulu ætíð hafa aðgang að 
vatni.” 
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