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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/74/EØF av 13. september
1993 om fôrvarer med særlige ernæringsformål(1), særlig artikkel
6 bokstav c), og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 6 bokstav c) i direktiv 93/74/EØF kan de
tiltak som vedtas i samsvar med bokstav a), endres som følge av
den vitenskapelige og tekniske utvikling. Tiltakene er vedtatt ved
kommisjonsdirektiv 94/39/EF(2).

Enkelte ernæringsformål kunne opprinnelig ikke inntas i listen
over bruksområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål fordi
det på det daværende tidspunkt ikke forelå fellesskapsmetoder
for beregning av energiinnholdet i fôrvarer for kjæledyr.

Det er nå på fellesskapsplan vedtatt en metode for beregning av
energiinnholdet, og dette gjør det mulig å innta de nevnte
ernæringsformål i listen.

Videre må listen over særlige ernæringsformål for hester tilpasses
og utfylles på bakgrunn av tilgjengelige data.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for fôrvarer -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegget til direktiv 94/39/EF endres i samsvar med vedlegget til
dette direktiv.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 30. juni 1995.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 91 av 22.4.1995, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/96 av 5. juni 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 237 av 22.9.1993, s. 23.

(2) EFT nr. L 207 av 10.8.1994, s. 20.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/9/EF

av 7. april 1995

om endring av direktiv 94/39/EF om utarbeiding av en liste over bruksområdene
for fôrvarer med særlige ernæringsformål(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

Utferdiget i Brussel, 7. april 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen








