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KOMMISJONSVEDTAK

av 1. mars 2004

om opprettelse av en liste over stoffer som det er forbudt å markedsføre som eller bruke i fôr(*)

[meddelt under nummer K(2004) 583]

(2004/217/EF)

2007/EØS/31/03

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

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(1), særlig artikkel 11 bok-
stav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsvedtak 91/516/EØF(2) ble det i samsvar med 
rådsdirektiv 79/373/EØF av 2. april 1979 om markeds-
føring av fôrblandinger(3) opprettet en liste over stoffer 
som det er forbudt å bruke i fôrblandinger. Forbudet som 
ble fastsatt ved nevnte vedtak, omfatter ikke markeds-
føring av disse stoffene som fôrvarer eller direkte bruk 
av dem som fôrmidler. Denne listen er blitt endret flere 
ganger.

2) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/16/EF(4) ble 
det fastsatt at det på grunnlag av direktiv 96/25/EF som 
erstatning for vedtak 91/516/EØF skulle opprettes en 
liste over stoffer som det er forbudt å markedsføre eller 
bruke som fôrmidler, for at forbudene skulle få generell 
anvendelse og dermed gjelde både bruk av fôrmidlene 
som sådanne og bruk av dem i fôrblandinger.

3) Det er derfor opprettet en slik liste som skal erstatte listen 
som ble opprettet ved vedtak 91/516/EØF, for å sikre at 
fôrmidler oppfyller sikkerhetskravene fastsatt i artikkel 3 
i direktiv 96/25/EF.

4) Visse begrensninger eller forbud er allerede fastsatt i  
Fellesskapets regelverk, særlig i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om 
fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde  

 

 
 

visse typer overførbar spongiform encefalopati(5) og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 
av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske 
biprodukter som ikke er beregnet på konsum(6). Derfor 
bør ikke disse begrensningene eller forbudene gjentas i 
listen over stoffer som det er forbudt å markedsføre eller 
bruke som fôr.

5) Av hensyn til klarheten i Fellesskapets regelverk bør  
vedtak 91/516/EØF oppheves og erstattes med dette 
vedtak.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med  
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Dette vedtak får anvendelse uten at europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 999/2001 og (EF) nr. 1774/2002 berøres.

Artikkel 2

Det er forbudt å markedsføre eller bruke stoffene oppført i 
listen i vedlegget som fôr.

Artikkel 3

Vedtak 91/516/EØF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtak skal forstås som henvis-
ninger til dette vedtak.

Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse fra 25. mars 2004.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 5.3.2004, s. 31, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 1.

(1) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35. Direktivet sist endret ved forordning (EF)  
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) EFT L 281 av 9.10.1991, s. 23. Vedtaket sist endret ved vedtak 2000/285/EF 
(EFT L 94 av 14.4.2000, s. 43).

(3) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30. Direktivet sist endret ved forordning (EF)  
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(4) EFT L 105 av 3.5.2000, s. 36.

(5) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 2245/2003 (EUT L 333 av 20.12.2003, s. 28).

(6) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 808/2003 (EUT L 117 av 13.5.2003, s. 1).
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Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Liste over stoffer som det er forbudt å markedsføre eller bruke som fôr

Det er forbudt å markedsføre eller bruke følgende stoffer som fôr:

1. Avføring, urin og atskilt innhold fra fordøyelseskanalen etter tømming eller fjerning av fordøyelseskanalen, uansett 
behandlingsmåte eller utblanding.

2. Huder som er behandlet med garvestoffer, og avfall fra slike huder.

3. Frø eller annet planteformeringsmateriale som etter innhøsting har gjennomgått særskilt behandling med 
plantefarmasøytiske produkter for sitt tiltenkte bruksformål (formering), samt eventuelle biprodukter av dette.

4. Tre, herunder sagflis eller andre materialer fra tre, som er behandlet med treimpregneringsmidler som definert i 
vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(1).

5. Alt avfall fra de forskjellige fasene i rensingen av avløpsvann fra byområder og spillvann fra husholdninger og 
industri som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 91/271/EØF(2), uten hensyn til eventuell senere behandling av dette 
avfallet, og uten hensyn til avløps- eller spillvannets opprinnelse(3).

6. Fast avfall fra byområder(4), f.eks. husholdningsavfall.

7. Emballasje eller deler av emballasje fra bruk av produkter fra den landbruksbaserte næringsmiddelindustri.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, 
s. 1).

(2) Rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40).
(3) Termene «avløpsvann» og «spillvann» omfatter ikke «prosessvann», dvs. vann fra uavhengige ledninger i næringsmiddel- eller 

fôrvareindustrien. Når slike ledninger forsynes med vann, kan ikke vannet brukes i fôr med mindre det holder tilstrekkelig hygienisk 
kvalitet og er rent, som fastsatt i artikkel 4 i rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet. Når det gjelder 
fiskerinæringen, kan ledningene også forsynes med rent sjøvann som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 91/493/EØF av 22. juli 
1991 om fastsettelse av helsekrav ved produksjon og omsetning av fiskeriprodukter. Prosessvann kan brukes i fôr bare dersom det 
inneholder fôr- eller næringsmiddelmateriale og er teknisk fritt for rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler eller andre stoffer som 
ikke er tillatt etter fôrvarelovgivningen.

(4) Termen «fast avfall fra byområder» omfatter ikke «kjøkken- og matavfall» som definert i forordning (EF) nr. 1774/2002.


