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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 79/373/EØF av 2. april 1979
om markedsføring av fôrblandinger(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 97/47/EF(2), særlig artikkel 10 bokstav e),
og

ut fra følgende betraktninger:

Ifølge vedlegg XV punkt VII bokstav E nr. 4 til
tiltredelsesakten kan Kongeriket Sverige inntil 31. desember
1997 opprettholde sin nasjonale lovgivning som gjør det
obligatorisk å angi fosforinnholdet på merkingen av
fôrblandinger beregnet på fisk.

Ifølge vedlegg XV til nevnte akt kreves det at Sverige lar sin
anmodning om tilpasning av Fellesskapets regelverk med
hensyn til det nevnte mineral, ledsages av en detaljert
vitenskapelig begrunnelse.

Sverige oversendte sin begrunnelse 5. juni 1997.

Ifølge direktiv 79/373/EF skal vedlegget til direktivet
ajourføres regelmessig for å tilpasse det til utviklingen i den
vitenskapelige og tekniske kunnskap.

Anrikning med fosfor forstyrrer den økologiske balansen i
innsjøer og hav. Oppblomstring av blåalger, oksygenmangel,
høy fiskedødelighet og redusert biologisk mangfold er vanlige
virkninger av eutrofieringen som kan iakttas i innsjøer.

Det er derfor nødvendig å begrense utslippet av fosfor så mye
som mulig. Obligatorisk angivelse av fosforinnholdet på
merkingen av fôrblandinger til fisk kan bidra til dette ved å
tilrettelegge for god fôringspraksis.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 79/373/EØF 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, innen 
30. juni 1999. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 1999.

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 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. november 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 98/87/EF

av 13. november 1998

om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger(*)

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 318 av 27.11.1999, s. 43, 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 86 av 6.4.1979, s. 30.
(2) EFT L 211 av 5.8.1997, s. 45.
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VEDLEGG

I del B i vedlegget til direktiv 79/373/EØF skal avsnittet «Fullfôr» lyde:

«Fullfôr — Råprotein Dyr unntatt andre Andre kjæledyr
— Råfett kjæledyr enn enn hund og
— Trevler hund og katt katt
— Råaske

— Lysin Svin Andre dyr  enn svin

— Metionin Fjørfe Andre dyr enn 
fjørfe

— Cystin .............................
— Treonin ............................. Alle dyr
— Tryptofan ..............................

— Energiverdi .............................. Fjørfe (angivelse
etter EF-metode)

................................. Svin og drøvtyggere
(angivelse etter 
nasjonale offisielle
metoder)

— Stivelse ..............................
— Totalsukker ..............................

(som sukrose)
— Samlet sukker- ..............................

innhold Alle dyr
pluss stivelse

— Kalsium ..............................
— Natrium ..............................
— Magnesium ..............................
— Kalium ..............................

— Fosfor Fisk unntatt Andre dyr enn 
akvariefisk fisk unntatt

akvariefisk»  
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