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KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/47/ EF

af 28 . juli 1997

om ændring af bilagene til direktiv 77/101/EØF, 79/373/EØF og 91/357/EØF
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

mennesker, drog Rådet på sit møde den 1.-3 . april 1996
den konklusion, at der burde træffes yderligere foranstalt
ninger til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 77/ 101 /EØF af 23 .

november 1976 om handel med ublandede foderstoffer (J ),
senest ændret ved direktiv 90/654/EØF (2), særlig artikel
10,

af praktiske grunde og for at opnå sammenhæng mellem
retsforskrifterne er det blevet forbudt at anvende protein
holdige produkter af pattedyrvæv som råvarer i foderblan

dinger til drøvtyggere, jf. Kommissionens beslutning
95/274/EF af 10. juli 1995 om ændring af beslutning
91 /516/ EØF om listen over råvarer, som det er forbudt at

anvende i foderblandinger P);
under henvisning til Rådets direktiv 79/373/EØF af 2.

april 1979 om handel med foderblandinger (3), senest
ændret ved direktiv 96/24/EF (4), særlig artikel 10, litra e),

direktiv 77/ 101 /EØF og 79/373/EØF indeholder almin

°g

delige og særlige handels- og mærkningsbestemmelser for

ud fra følgende betragtninger:

ublandede foderstoffer og foderblandinger, for at undgå at
brugeren af foderstoffer, der er fremstillet af proteinhol
dige produkter af visse pattedyrvæv, fodrer drøvtyggere
med sådanne foderstoffer på grund af ukendskab til de

Fra nogle medlemsstater er der blevet meldt om tilfælde
af bovin spongiform encephalopati (BSE); også scrapie er
forekommet i nogle medlemsstater; BSE- og scrapieagen
serne kan overføres ved foderoptagelsen;
det antages, at BSE hos kvæg skyldes anvendelse i kvæg
foder af drøvtyggerprotein, der var en vektor, som kunne
overføre agenser af overførbare spongiforme encephalopa
tier, og som ikke var blevet tilstrækkeligt behandlet til at
inaktivere de infektiøse agenser;

gældende foderstof- og veterinærbestemmelser, bør der

ved mærkning af produkterne gøres opmærksom på
fodringsforbuddet; direktiv 77/ 101 /EØF ophæves ved
Rådets direktiv 96/25/EF om omsætning af foder
midler (8), og der bør derfor fastsættes tilsvarende foran
staltninger i direktiv 96/25/EF;

de fastsatte bestemmelser finder anvendelse, medmindre
andet følger af strengere bestemmelser, som visse
medlemsstater har kunnet træffe i medfør af artikel 1 , stk.
2, i Rådets direktiv 90 /667/ EØF af 27. november 1990 om

for at beskytte drøvtyggere mod sundhedsfare som følge
af, at de nuværende proteinbehandlingsprocesser ikke
altid kunne garantere en fuldstændig inaktivering af disse
agenser, vedtog Kommissionen beslutning 94/38 l /EF af
27. juni 1994 om bestemte beskyttelsesforanstaltninger
med hensyn til bovin spongiform encephalopati og
opfodring af protein af pattedyr (*), senest ændret ved
beslutning 95/60/ EF (6); ifølge denne retsforskrift må
ingen drøvtyggerarter fodres med proteinholdige
produkter af pattedyrvæv, idet nogle af disse produkter
dog er undtaget fra forbuddet, fordi de ikke er sundheds
farlige;
da det er sundhedsfarligt at anvende inficerede protein

holdige foderstoffer af pattedyrvæv til drøvtyggere og det
ikke kan udelukkes, at sygdommen også kan overføres til
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sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forar

bejdning og afsætning af animalsk affald og for
beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet
af dyr, herunder fisk, og om ændring af direktiv 90/425/
EØF O;

medlemsstater, der har strengere forbudsbestemmelser,
kan tilpasse de foreskrevne mærkningsbestemmelser,
således at de kommer i overensstemmelse med deres egne
bestemmelser,

med de ravarekategorier, der er anført i Kommissionens
direktiv 91 /357/EØF af 13. juni 1991 om fastsættelse af
de råvarekategorier, der kan anvendes i forbindelse med
mærkning af foderblandinger til andre dyr end
selskabsdyr (' °), kan flere råvarer sammenfattes under en
O EFT nr. L 167 af 18 . 7. 1995, s . 24.
(H) EFT nr. L 125 af 23. 5. 1996, s. 35.
O EFT nr. L 363 af 27. 12. 1990, s . 51 .
I0) EFT nr. L 193 af 17. 7. 1991 , s . 34.
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fælles betegnelse; husdyrbrugeren skal imidlertid infor
meres korrekt og sagligt om foderblandinger, dersom
råvarer indeholder proteinholdige produkter af pattedyr
væv; derfor anbefales det ved mærkning af foderblan
dinger at lade kategorien »produkter af landdyr«, som
tilhører denne gruppe af råvarer, udgå; følgelig skal foder
stoffabrikanten anføre den nøjagtige betegnelse for hver
råvare i den kategori, da de nu ikke længere falder ind
under nogen af de kategorier, som er fastsat i bilaget til
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til andre dyr end drøvtyggere i medfør af artikel
1 , stk. 2, i direktiv 90/667/EØF Q, skal det af
oplysningen i nr. 3.1 også fremgå, hvilke andre
arter eller kategorier af dyr det er forbudt at
fodre med de pågældende produkter.
(*) EFT nr. L 363 af 27. 12. 1990, s. 51 .«

direktiv 91 /357/ EØF;
Artikel 3

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens
stemmelse med udtalelse fra Den Stående Foderstofko
mité —

Ændring af direktiv 79/373/EØF

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

I del A i bilaget til direktiv 79/373/ EØF indsættes
følgende:

»7.
Artikel 1

Mærkning af foderblandinger, der indeholder
råvarer, som består af proteinholdige produkter
af pattedyrvæv

Dette direktiv anvendes, uden at beslutning 94/381 /EF
derved tilsidesættes .

Artikel 2

Ændring af direktiv 77/ 101 /EØF

I del A i bilaget til direktiv 77/ 101 /EØF indsættes
følgende :

»3.

Mærkning af ublandede foderstoffer, der består
af proteinholdige produkter af pattedyrvæv

3.1 . Ublandede foderstoffer, der består af proteinhol

7.1 . Foderblandinger, der indeholder råvarer, som
består af proteinholdige produkter af pattedyr
væv, og som er beregnet til andre dyr end
selskabsdyr, skal mærkes med følgende oplys
ning: »Det er forbudt at anvende denne foder
blanding, der indeholder råvarer, som består af
proteinholdige produkter af pattedyrvæv, som
foder til drøvtyggere«.

Forbuddet gælder ikke for foderblandinger, der
ikke indeholder andre proteinholdige produkter
af pattedyrvæv end:
— mælk og mejeriprodukter

dige produkter af pattedyrvæv, skal mærkes med
følgende oplysning: »Det er forbudt at anvende

— gelatine

dette ublandede foderstof, der består af protein

— aminosyrer fremstillet af huder og skind ved
en proces, der indebærer, at materialet
udsættes for en pH-værdi på 1-2 efterfulgt af
en pH-værdi på > 1 1 efterfulgt af en varme
behandling ved 140 ° C i 30 minutter ved 3

holdige produkter af pattedyrvæv, som foder til
drøvtyggere«.

Forbuddet gælder ikke for:
— mælk og mejeriprodukter

— gelatine

— aminosyrer fremstillet af huder og skind ved
en proces, der indebærer, at materialet
udsættes for en pH-værdi på 1-2 efterfulgt af
en pH-værdi på > 1 1 efterfulgt af en varme
behandling ved 140 ° C i 30 minutter ved 3
bar

— dicalciumphosphat udvundet af affedtede
knogler

— tørret plasma og andre blodprodukter.
3.2. Hvis en medlemsstat har nedlagt forbud mod at
anvende proteinholdige produkter af pattedyr
væv som nævnt i nr. 3.1 , første punktum, i foder

bar

— dicalciumphosphat udvundet af affedtede
knogler
— tørret plasma og andre blodprodukter.
7.2. Hvis en medlemsstat har nedlagt forbud mod at
anvende proteinholdige produkter af pattedyr
væv som nævnt i nr. 7.1 , første punktum, i foder
til andre dyr end drøvtyggere i medfør af artikel
1 , stk. 2, i direktiv 90/667/EØF (*), skal det af
oplysningen i nr. 7.1 også fremgå, hvilke andre
arter eller kategorier af dyr det er forbudt at
fodre med de pågældende produkter.
O EFT nr. L 363 af 27. 12. 1990 , s. 51 .«
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Artikel 4

Ændring af direktiv 91/357/EØF

I bilaget til direktiv 91 /357/EØF foretages følgende

2.

Nr. L 211 /47

Medlemsstaterne

meddeler

Kommissionen

teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de
udsteder på det område, der er omfattet af dette direk
tiv.

ændringer:
Artikel 6

1 . Kategori 12. »Produkter af landdyr« udgår.
2. I kolonne 1 ændres nr. » 13«, » 14«, » 15«, og » 16« til
nr. » 12«, » 13 «, » 14« og » 15«.
Artikel 5

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme
dette direktiv senest den 1 . december 1997. De under
retter straks Kommissionen herom .

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser,
skal de indeholde en henvisning til dette direktiv,
eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan

henvisning. De nærmere regler for denne henvisning
fastsættes af medlemsstaterne .

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fcellesskabers
Tidende.
Artikel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . juli 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

