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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Siden rådsforordning (EØF) nr. 2377/90(4) ble vedtatt, har
det skjedd en radikal endring av regelverket for veterinær-
preparater, særlig som følge av ikrafttredelsen av råds-
forordning (EF) nr. 2309/93 av 22. juli 1993 om fastsettelse
av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og
overvåking av legemidler for mennesker og dyr og om
opprettelse av et europeisk kontor for legemiddel-
vurdering(5), og av endringene ved direktiv 93/40/EØF(6)
av rådsdirektiv 81/851/EØF av 28. september 1981 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veterinær-
preparater(7), og av rådsdirektiv 81/852/EØF av 
28. september 1981 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning, standarder og protokoller ved analytiske,
toksikologisk-farmakologiske og kliniske undersøkelser
av veterinærpreparater(8).

2) Komiteen for veterinærpreparater er for framtiden
ansvarlig overfor Det europeiske kontor for legemiddel-
vurdering, og det påhviler dette kontoret gjennom denne
komiteen å avgi uttalelse om de maksimumsgrenser for
restmengder av veterinærpreparater som kan aksepteres i
næringsmidler av animalsk opprinnelse i samsvar med
forordning (EØF) nr. 2377/90.

3) Rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 10. februar 1995 om
fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for
legemiddelvurdering(9) fastsetter gebyrene som skal
betales til kontoret for behandling av søknader om
fastsettelse, endring og utvidelse av maksimumsgrensene
for restmengder.

4) Det er derfor nødvendig å endre forordning (EØF) nr.
2377/90 slik at kontoret pålegges oppgaven med å
behandle søknader om fastsettelse, endring og utvidelse
av maksimumsgrensene for restmengder, og slik at
beslutningsprosessen med hensyn til godkjenning og
overvåking av veterinærpreparater bringes på linje med
prosessen som ble innført ved forordning (EØF) nr.
2309/93.

5) Avtalen om anvendelse av sanitære tiltak og
plantehelsetiltak, som var et resultat av de multilaterale
forhandlingene under Uruguay-runden, og som ble
godkjent på vegne av Fellesskapet ved rådsvedtak
94/800/EF av 22. desember 1994 om inngåelse på vegne
av Det europeiske fellesskap, på områder som faller inn
under dets myndighet, av avtalene som ble oppnådd
under Uruguay-rundens multilaterale forhandlinger
(1986-1994)(10), skaper forpliktelser om klarhet med
hensyn til helsetiltak. Forordning (EØF) nr. 2377/90 må
derfor tilpasses slik at Fellesskapet kan oppfylle sine
forpliktelser i henhold til avtalen.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1308/1999

av 15. juni 1999

om endring av forordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler

av animalsk opprinnelse(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 156 av 23.6.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2000 av 31. mars 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 27 av 15.6.2000, s. 6.

(1) EFT C 131 av 12.5.1999, s. 14.

(2) Uttalelse avgitt 4. mai 1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(3) Uttalelse avgitt 28. april 1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 224 av 18.8.1990. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) 2728/98 (EFT L 343 av 18.12.1998, s. 8).

(5) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 1. Forordningen endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 649/98 (EFT L 88 av 24.3.1998, s. 7).

(6) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 31.

(7) EFT L 317 av 6.11.1981, s. 1.

(8) EFT L 317 av 6.11.1981, s. 16.

(9) EFT L 35 av 15.2.1995, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 

nr. 2743/98 (EFT L 345 av 19.12.1998, s. 3).

(10) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1.
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6) Det er også nødvendig å rette visse faktiske feil i
forordning (EØF) nr. 2377/90 –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 2377/90 gjøres følgende endringer:

1. Ny artikkel 6 og 7 skal lyde:

«Artikkel 6

1. For å få oppført i vedlegg I, II eller III et nytt
farmakologisk virksomt stoff som er beregnet til bruk i
veterinærpreparater som skal tilføres dyr bestemt til
næringsmiddelproduksjon, skal det innleveres søknad om
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder til Det
europeiske kontor for legemiddelvurdering, som ble
opprettet ved rådsforordning (EØF) nr. 2309/93(*),
heretter kalt «kontoret».

Søknaden skal inneholde opplysningene og dokumenta-
sjonen om sikkerhet nevnt i vedlegg V til dette direktiv,
og samsvare med prinsippene fastsatt i direktiv
81/852/EØF.

2. Søknaden skal også ledsages av gebyret som skal
betales til kontoret.

Artikkel 7

1. Komiteen for veterinærpreparater nevnt i artikkel
27 i forordning (EF) nr. 2309/93 (heretter kalt
«komiteen»), skal ha ansvaret for å utforme kontorets
uttalelse om klassifiseringen av stoffene nevnt i vedlegg
I, II, III og IV til denne forordning.

2. Artikkel 52 og 53 i forordning (EØF) nr. 2309/93
får tilsvarende anvendelse i forbindelse med denne
forordning.

3. Kontoret skal sørge for at komiteens uttalelse avgis
senest 120 dager etter at en gyldig søknad er mottatt.

Dersom søkerens opplysninger ikke er tilstrekkelige til at
det kan utarbeides en uttalelse, kan komiteen be søkeren
om å gi tilleggsopplysninger innen en bestemt frist.
Fristen for komiteens uttalelse skal da forlenges inntil
tilleggsopplysningene er mottatt.

4. Kontoret skal oversende uttalelsen til søkeren.
Innen 15 dager etter å ha mottatt uttalelsen, kan søkeren
skriftlig underrette kontoret at vedkommende ønsker å
klage på uttalelsen. I så fall skal søkeren oversende
kontoret en detaljert begrunnelse for klagen innen 60
dager etter at vedkommende mottok uttalelsen. Innen 60

dager etter å ha mottatt begrunnelsen for klagen, skal
komiteen vurdere om den skal omgjøre sin uttalelse, og
en begrunnelse med hensyn til klagen skal vedlegges
rapporten nevnt i nr. 5.

5. Innen 30 dager etter at komiteen har vedtatt sin
endelige uttalelse, skal kontoret oversende den til
Kommisjonen og til søkeren. Uttalelsen skal ledsages av
en rapport som beskriver den sikkerhetsvurderingen av
stoffet som komiteen har foretatt, og begrunnelsene for
dens konklusjoner.

6. Kommisjonen skal utarbeide et utkast til tiltak med
utgangspunkt i Fellesskapets lovgivning og innlede
framgangsmåten fastsatt i artikkel 8. Komiteen nevnt i
artikkel 8, skal tilpasse sine saksbehandlingsregler slik at
det tas hensyn til oppgavene den er pålagt ved denne
forordning.
____________
(*) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 1.»

2. I artikkel 8 skal nytt nr. 1 lyde:

«1. Når det vises til framgangsmåten fastlagt i denne
artikkel, skal formannen omgående forelegge saken for
Den faste komité for veterinærpreparater, heretter kalt
«den faste komiteen», enten av eget tiltak eller på
anmodning fra en medlemsstat.»

3. I artikkel 8 nr. 2 og 3 endres «komiteen» til «den faste
komiteen».

4. I artikkel 9 nr. 2 skal nytt første punktum lyde:

«Kommisjonen skal snarest mulig undersøke den
begrunnelse den aktuelle medlemsstat har gitt og skal,
etter å ha rådspurt Komiteen for veterinærpreparater,
umiddelbart avgi uttalelse og treffe egnede tiltak; den
ansvarlige for markedsføringen kan oppfordres til å
forklare seg muntlig eller skriftlig for komiteen.»

5. I artikkel 10 endres «Komiteen for tilpasning til den
tekniske utvikling av direktivene om veterinærprepa-
rater» og «komiteen» til «den faste komiteen».

6. Ny artikkel 12 skal lyde:

«Artikkel 12

Kommisjonen skal snarest mulig etter endring av vedlegg
I, II, III eller IV offentliggjøre et sammendrag av den
vurdering av vedkommende stoffers uskadelighet som
Komiteen for veterinærpreparater har foretatt. Taushets-
plikten i forbindelse med opplysninger underlagt
industriell eiendomsrett skal overholdes. Kontoret skal
stille relevante analysemetoder til rådighet for
vedkommende myndigheter og Kommisjonen med
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hensyn til identifisering av farmakologisk virksomme
stoffer som det er fastsatt maksimumsgrenser for
restmengder for i vedlegg I og II.»

7. I artikkel 14 nr. 2 skal nytt første strekpunkt lyde:

«– til 1. januar 1998 for pyrazolinoner (herunder pyra-
zolidindioner og fenylbutazoner), nitroimidazoler
og arsalinsyre, og».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 15. juni 1999.

For Rådet

K.-H. FUNKE

Formann


