
RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 
23. nóvember 1970 um aukefni í fóðri, einkum 2. mgr. 6. gr. (1),

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 95/69/EB frá 
22. desember 1995 um skilyrði og fyrirkomulag við að
viðurkenna og skrá tilteknar fóðurstöðvar og milliliði og um
breytingu á tilskipunum 70/524/EBE, 74/63/EBE, 79/373/EBE
og 82/471/EBE, einkum 14. gr. (2),

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Setja ber ákvæði á vettvangi bandalagsins um gjöld sem ber að
leggja á fyrir tiltekna þjónustu í öllum aðildarríkjum.

Gjalds skal einungis krafist fyrir að yfirfara tækniskjöl um
tiltekin aukefni. Taka ber saman skrá yfir viðeigandi flokka
aukefna.

Væntanleg álögð gjöld skulu einungis nægja fyrir
launakostnaði, félagslegum útgjöldum og stjórnunarkostnaði
stofnunarinnar sem annast þjónustuna. Taka ber saman
tæmandi skrá yfir kostnaðarliði sem ber að miða við þegar
fyrrnefnd gjöld eru reiknuð út. 

Aðildarríkjunum skal gefinn kostur á að ákvarða fastagjöld til
þess að þurfa ekki að gera grein fyrir raunverulegum
kostnaðarliðum í hverju tilviki. 

Aðildarríkjunum ber að veita framkvæmdastjórninni
nauðsynlegar upplýsingar til þess að hún geti breytt
viðaukunum þegar hún telur það henta. Slíkar breytingar ber að
gera í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í
þessari ákvörðun, til að koma á nánu samstarfi milli
aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar innan
fastanefndarinnar um fóður.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að gjald sé lagt á fyrir þeim
kostnaði sem aðildarríkið, sem gegnir hlutverki skýrslugjafa,
stofnar til, í samræmi við 4. gr. og 1. mgr. 6. gr. tilskipunar
70/524/EBE, vegna athugunar á tækniskjölum er varða
aukefnin sem eru talin upp í viðauka A við þessa ákvörðun.

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að gjald sé lagt á fyrir þeim
kostnaði sem stofnað er til í tengslum við viðurkenningu
tiltekinna stöðva og milliliða í samræmi við 5. gr. tilskipunar
95/69/EB.

3. Þegar gjöld, sem um getur í 1. og 2. mgr., eru reiknuð út
skal einungis taka mið af þeim kostnaði sem er tilgreindur í
viðauka B.
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frá 14. desember 1998

um gjaldakerfi í bandalaginu á sviði dýrafóðurs(*)
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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 346, 22.12.1998, bls. 51, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2000 frá 2. október 2000
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn.
Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 59, 14.12.2000,
bls. 1.
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Fyrir hönd ráðsins, 

forseti.



VIÐAUKI A 

VIÐAUKI B 

Kostnaður vegna starfsmanna 

Kostnaður vegna stjórnunar 

Tæknikostnaður  


