
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 direktiv
98/87/EF(2), særlig artikkel 10 bokstav e),

under henvisning til rådsdirektiv 96/25/EF av 29. april 1996
om markedsføring av fôrmidler, om endring av direktiv
70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF og om
oppheving av direktiv 77/101/EØF(3), endret ved kommisjons-
direktiv 98/67/EF(4), særlig artikkel 11 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til kommisjonsvedtak 94/381/EF av 
27. juni 1994 om visse vernetiltak i forbindelse med
bovin spongiform encefalopati og om fôring med
proteiner fra pattedyr(5), sist endret ved vedtak
1999/129/EF(6), er det forbudt å fôre drøvtyggere med
proteinprodukter framstilt av pattedyrvev, samtidig som
visse produkter er unntatt fra forbudet, fordi de ikke
utgjør noen helsefare.

2) Vedtak 1999/129/EF utvider listen over fritatte produkter
til å omfatte «hydrolyserte proteiner med en molekylvekt
på under 10 000 dalton, som er framstilt av huder og
skinn fra dyr», framstilt under visse forhold.

3) Av praktiske grunner og for å sikre den nød-
vendige rettslige konsekvens, endrer kommisjonsvedtak
1999/420/EF(7) derfor kommisjonsvedtak 91/516/EØF(8)
om fastsettelse av en liste over stoffer som det er forbudt
å bruke i fôrblandinger.

4) Ved direktiv 96/25/EF og 79/373/EØF er det fastsatt
alminnelige og særlige bestemmelser om merking av
fôrmidler og fôrblandinger. For å unngå at brukerne av
fôrvarer som inneholder proteinprodukter framstilt av
visse typer pattedyrvev, bruker dem til fôring av
drøvtyggere på grunn av manglende kjennskap til det
gjeldende fôrvare- og veterinærregelverk, fastsetter disse
direktiver at det ved egnet merking av produktene skal
gjøres oppmerksom på forbudet mot å bruke dem til
fôring av drøvtyggere, og at listen over fritatte produkter
skal legges ved. Denne listen bør derfor endres
tilsvarende.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Del A nr. 7.1 annet ledd tredje strekpunkt i vedlegget til
direktiv 79/373/EØF erstattes av følgende tekst:

«— hydrolyserte proteiner med en molekylvekt på
under 10 000 dalton, som er

i) framstilt av huder og skinn fra dyr som er
slaktet på et slakteri og har gjennomgått en
kontroll ante mortem foretatt av en offentlig
veterinær i samsvar med kapittel VI i vedlegg
I til direktiv 64/433/EØF, og på grunnlag av
denne kontrollen er vurdert som egnet til
slakting i henhold til nevnte direktiv, og

ii) framstilt ved en produksjonsprosess som
omfatter hensiktsmessige tiltak for å redusere
kontaminering av huder og skinn mest mulig,
bearbeiding av huder og skinn ved at de
legges i saltlake, kalkes og skylles intensivt
før materialet utsettes for en pH på >11 i >tre
timer ved en temperatur på >80 °C etterfulgt
av varmebehandling ved > 140 °C i 30 minutter
ved >3,6 bar, eller ved en tilsvarende
produksjonsprosess godkjent av Kommisjonen
etter samråd med den relevante
vitenskapskomité, og
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iii) kommer fra virksomheter som gjennomfører
et egenkontrollprogram (HACCP).»

Artikkel 2

Del A kapittel VIII nr. 1 annet ledd tredje strekpunkt i
vedlegget til direktiv 96/25/EF erstattes av følgende tekst:

«— hydrolyserte proteiner med en molekylvekt under
10 000 dalton, som er

i) framstilt av huder og skinn fra dyr som er
slaktet på et slakteri, og som har gjennomgått
en kontroll ante mortem foretatt av en
offentlig veterinær i samsvar med kapittel VI i
vedlegg I til direktiv 64/433/EØF, og på
grunnlag av denne kontrollen er vurdert som
egnet til slakting i henhold til nevnte direktiv,
og

ii) framstilt ved en produksjonsprosess som
omfatter hensiktsmessige tiltak for å redusere
kontaminering av huder og skinn mest mulig,
bearbeiding av huder og skinn ved ar de
legges i saltlake, kalkes og skylles intensivt,
før materialet utsettes for en pH på >11 i >tre
timer ved en temperatur på >80 °C etterfulgt
av varmebehandling ved > 140 °C i 30 minutter
ved >3,6 bar, eller ved en tilsvarende
produksjonsprosess godkjent av Kommisjonen
etter samråd med den relevante
vitenskapskomité, og

iii) kommer fra virksomheter som gjennomfører
et egenkontrollprogram (HACCP).»

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 31. oktober 1999 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. 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 internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 4 

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. juni 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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