
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/373/EØF av 20. juli 1970
om innføring av prøvetakings- og analysemetoder i
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(1),
sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og
Sverige, særlig artikkel 2, og

ut fra følgende betraktninger:

I direktiv 70/373/EØF fastsettes det at offentlig kontroll av
fôrvarer med sikte på å fastslå at krav fastsatt i henhold til lover
og forskrifter om fôrvarenes kvalitet og sammensetning er
overholdt, skal foretas ved hjelp av Fellesskapets
prøvetakings- og analysemetoder.

I første kommisjonsdirektiv 71/250/EØF av 15. juni 1971 om
fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet i forbindelse med
offentlig kontroll av fôrvarer(2), sist endret ved direktiv
81/680/EØF(3), fastsettes det analysemetoder for blant annet
kvantitativ bestemmelse av alkaloider i lupiner. Rådsdirektiv
74/63/EØF av 17. desember 1973 om fastsettelse av det høyest
tillatte innhold av uønskede stoffer og produkter i fôrvarer(4),
sist endret ved direktiv 97/8/EF(5), inneholder ikke noe krav
om offentlig kontroll av fôrvarer for å påvise alkaloider i
lupiner. En analysemetode i Fellesskapet for offentlig kontroll
av alkaloider i lupiner er derfor ikke nødvendig, og nevnte
metode bør derfor oppheves.

I tredje kommisjonsdirektiv 72/199/EØF av 27. april 1972 om
fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet i forbindelse 
med offentlig kontroll av fôrvarer(6), sist endret ved direktiv
93/28/EF(7), fastsettes det analysemetoder for blant 
annet påvisning og identifisering av antibiotika innen

tetrasyklin-gruppen, kvantitativ bestemmelse av klor-
tetrasyklin, oksytetrasyklin og tetrasyklin og kvantitativ
bestemmelse av oleandomycin. Disse metodene kreves ikke
lenger med hensyn til rådsdirektiv 70/524/EØF av 
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(8), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 98/19/EF(9). Som følge av den
vitenskapelige og tekniske utvikling er disse metodene heller
ikke lenger anvendelige for andre formål og bør derfor
oppheves.

I fjerde kommisjonsdirektiv 73/46/EØF av 5. desember 1972
om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet i forbindelse
med offentlig kontroll av fôrvarer(10), sist endret ved 
direktiv 92/89/EF(11), fastsettes det analysemetoder for blant
annet bestemmelse av tiamin (vitamin B1, aneurin) og
bestemmelse av askorbinsyre og dehydroaskorbinsyre (vitamin
C). Disse metodene er ikke lenger anvendelige for det formål
de var beregnet på, og er forbigått av framskritt i den
vitenskapelige og tekniske kunnskapen. Disse metodene bør
derfor oppheves.

I sjette kommisjonsdirektiv 75/84/EØF av 20. desember 1974
om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet i forbindelse
med offentlig kontroll av fôrvarer(12), sist endret ved 
direktiv 81/680/EØF, fastsettes det analysemetoder for
bestemmelse av buquinolat, sulfaquinoxalin og furazolidon.
Disse metodene kreves ikke lenger med hensyn til direktiv
70/524/EØF. Det er på bakgrunn av den vitenskapelige og
tekniske utvikling grunn til å anta at disse metodene gir
ukorrekte resultater. Det er bedre å ikke ha noen
analysemetode enn en metode som gir feilaktige resultater.
Disse metodene bør derfor oppheves.

Ifølge rådsdirektiv 95/53/EF av 25. oktober 1995 om
fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige
kontroller på fôrvareområdet(13), særlig artikkel 18, skal
medlemsstatene dersom det ikke finnes prøvetakings- og
analysemetoder i Fellesskapet, sørge for at det brukes
analysemetoder i samsvar med standarder som er godkjent av
internasjonale organisasjoner, eller dersom slike standarder
ikke finnes, analysemetoder i samsvar med anerkjente
vitenskapelige regler.
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/54/EF

av 16. juli 1998

om endring av direktiv 71/250/EØF, 72/199/EØF, 73/46/EØF og 
om oppheving av direktiv 75/84/EØF(*) 

__________________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 208 av 24.7.1998, s. 49, er

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2000 av 2. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 59 av
14.12.2000, s. 1.

(1) EFT L 170 av 3.8.1970, s. 2.
(2) EFT L 155 av 12.7.1971, s. 13.
(3) EFT L 246 av 29.8.1981, s. 32.
(4) EFT L 38 av 11.2.1974, s. 31.
(5) EFT L 48 av 19.2.1997, s. 22.
(6) EFT L 123 av 29.5.1972, s. 6.
(7) EFT L 179 av 22.7.1993, s. 8.

__________________
(8) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(9) EFT L 96 av 28.3.1998, s. 39.
(10) EFT L 83 av 30.3.1973, s. 21.
(11) EFT L 344 av 26.11.1992, s. 35.
(12) EFT L 32 av 5.2.1975, s. 27.
(13) EFT L 265 av 8.11.1995, s. 17.
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Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for fôrvarer —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 71/250/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 utgår ordene «og bestemmelse av alkaloider i
lupiner».

2) I vedlegget til direktivet utgår del 15 «Kvantitativ
bestemmelse av alkaloider i lupiner».

Artikkel 2

I direktiv 72/199/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 utgår ordene «med det formål å påvise 
og identifisere antibiotika innen tetrasyklingruppen
samt» og «klortetrasyklin, oksytetrasyklin, tetrasyklin,
oleandomycin».

2) I vedlegg II til direktivet utgår del 1 «Påvisning og
identifisering av antibiotika innen tetrasyklingruppen»,
del 2 «Kvantitativ bestemmelse av klortetrasyklin,
oksytetrasyklin og tetrasyklin» og del 3 «Kvantitativ
bestemmelse av oleandomycin».

Artikkel 3

I direktiv 73/46/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 utgår ordene «tiamin (aneurin, vitamin B1),
askorbinsyre og dehydroaskorbinsyre (vitamin C)».

2) I vedlegg II til direktivet utgår del 1 «Bestemmelse av
tiamin (vitamin B1, aneurin)» og del 3 «Bestemmelse av
askorbinsyre og dehydroaskorbinsyre (vitamin C)».

Artikkel 4

Direktiv 75/84/EØF oppheves.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest ni måneder
etter at det trer i kraft. 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. 

Artikkel 6

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. juli 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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