
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 94 av 14.4.2000, s. 43, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2001 av 19. juni 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 44 av 6.9.2001,
s. 3.

(1) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30. 
(2) EFT L 318 av 27.11.1998, s. 43.
(3) EFT L 281 av 9.10.1991, s. 23.
(4) EFT L 162 av 18.6.1999, s. 69.

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), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fôrmidler kan bringes i omsetning i Fellesskapet bare
dersom de er av sunn og god handelskvalitet. Fôrmidler
må ikke utgjøre noen fare for dyrs eller menneskers helse.

2) I kommisjonsvedtak 91/516/EØF av 9. september
1991(3) om fastsettelse av en liste over stoffer som det er
forbudt å bruke i fôrblandinger, sist endret ved
kommisjonsvedtak 1999/420/EF(4), fastsettes en liste
over stoffer som det er forbudt å bruke i fôrblandinger. 

3) Erfaring har vist at det av hensyn til menneskers og dyrs
helse er nødvendig å forbedre sikkerheten ved fôrmidler
som brukes i fôrvarer, særlig i lys av nyere rapporter om
bruk av slam fra renseanlegg i fôrvarer.

4) Avfall som samles inn under og/eller er resultatet av ulike
trinn i behandlingen av avløpsvann (fysisk, kjemisk og
biologisk), kan ikke betraktes som en akseptabel kilde for
fôrvarer, uansett eventuell videre bearbeiding av slikt
avfall og uansett avløpsvannets opprinnelse.

5) Selv om vedtak 91/516/EØF forbyr bruken av slam fra
renseanlegg som fôrmidler i fôrblandinger, defineres ikke
termene «slam» eller «avløpsvann» i vedtaket. Det er
derfor ønskelig at teksten blir gjort klarere, slik at det
framgår at forbudet ikke bare gjelder sedimenter fra
«biologisk behandling», men også annet avfall innsamlet
under forbehandling og annen fysisk og kjemisk
behandling av avløpsvannet. Det er også nødvendig å

påpeke at ordet «avløpsvann» ikke bare omfatter
avløpsvann fra byområder, men også annet avløpsvann,
herunder avløpsvann fra renseanlegg i tilknytning til
bearbeidingsanlegg for animalske produkter.

6) I rådsdirektiv 90/667/EØF av 27. november 1990 om
helsebestemmelser for disponering, foredling og
markedsføring av animalsk avfall og for vern mot
sykdomsframkallende stoffer i fôrvarer av animalsk
opprinnelse eller framstilt av fisk, og om endring av
direktiv 90/425/EØF(5), fastsettes krav til
foredlingsanlegg for avfall fra dyr.

7) I rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av
avløpsvann fra byområder(6) defineres termene
«avløpsvann fra byområder», «spillvann fra
husholdninger» og «spillvann fra industri».

8) I rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om
drikkevannets kvalitet(7) fastsettes krav som må
oppfylles for at drikkevannet skal anses å være «av
tilstrekkelig hygienisk kvalitet og rent».

9) I rådsdirektiv 91/493/EØF av 22. juli 1991 om
fastsettelse av helsekrav ved produksjon og omsetning av
fiskeriprodukter(8) fastsettes det at «rent sjøvann» skal
være fritt for mikrobiologisk forurensning, skadelige
stoffer og/eller giftig marint plankton i slike mengder at
de kan ha innvirkning på fiskeriproduktenes
helsemessige kvalitet.

10) De gjeldende bestemmelser er foreløpige og bør vurderes
på nytt i lys av en framtidig endring av rådsdirektiv
95/69/EF av 22. desember 1995 om fastsettelse av vilkår
og regler for godkjenning og registrering av visse
virksomheter og mellommenn på fôrvareområdet og om
endring av direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 79/373/EØF
og 82/471/EØF(9). En slik endring vil kunne innebære at
det fastsettes vilkår for godkjenning av produsenter av
visse fôrmidler.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 5. april 2000

om endring av vedtak 91/516/EØF om fastsettelse av en liste over stoffer som det er forbudt å bruke i fôrblandinger(*)

[meddelt under nummer C(2000) 930]

(2000/285/EF)

2002/EØS/12/11

(5) EFT L 363 av 27.12.1990, s. 51.
(6) EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40.
(7) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32.
(8) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 15.
(9) EFT L 332 av 30.12.1995, s. 15.



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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Nr. 5 i vedlegget til vedtak 91/516/EØF skal lyde:

«5.Alt avfall fra ulike trinn i behandlingen av avløpsvann fra byområder og spillvann fra husholdninger
og industri (*), uansett eventuell videre bearbeiding av slikt avfall, og uansett avløpsvannets
opprinnelse.

Termen «avløpsvann» gjelder ikke «prosessvann», dvs. vann fra atskilte ledninger i næringsmiddel-
eller fôrindustrien. Når slike ledninger forsynes med vann, skal vannet være av tilstrekkelig
hygienisk kvalitet og rent (**). Når det gjelder fiskerinæringen kan ledningene også forsynes med
rent sjøvann (***). Prosessvann skal inneholde bare fôrvare- eller næringsmiddelmateriale og skal
være teknisk fritt for rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler eller andre stoffer som ikke er tillatt i
fôrvarelovgivningen.

Materiale av animalsk opprinnelse i prosessvann skal behandles i samsvar med rådsdirektiv
90/667/EØF. 

__________

(*) Som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra
byområder. 

(**) Som definert i artikkel 4 i rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet.
(***) Som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 91/493/EØF av 22. juli 1991 om fastsettelse av helsekrav

ved produksjon og omsetning av fiskeriprodukter.»

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. august 2000.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. april 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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