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 TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 98/68/EB 2001/EES/46/11 
frá 10. september 1998 

um staðlaða skjalið sem um getur í 1. mgr. 9. gr. tilskipunar ráðsins 95/53/EB um tilteknar 
 reglur varðandi eftirlit við flutning á fóðri frá þriðju löndum inn í bandalagið(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 95/53/EB frá  
25. október 1995 um setningu meginreglna um skipulag 
opinberra skoðana á sviði dýrafæðu (1), einkum 2. mgr.  
9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Þegar vörur eru fluttar inn á tollasvæði bandalagsins og eru 
ekki settar í frjálsa dreifingu á yfirráðasvæði þess 
aðildarríkis sem annast eftirlitið skal hið lögbæra yfirvald 
afhenda hlutaðeigandi einstaklingi skjal sem tilgreinir hvers 
konar eftirlit var viðhaft og hverjar niðurstöður þess eru.  

Samþykkja ber reglur varðandi samantekt og afhendingu 
skjalsins. 

Þegar gengið er frá uppsetningu skjalsins ætti að taka mið af 
því að í framtíðinni verði hugsanlega hægt að senda 
upplýsingarnar sem  fram í því koma á rafrænan hátt. 

Þessi einsleita nálgun veldur því að einungis er hægt að 
semja skjalið á einu af hinum opinberu tungumálum 
bandalagsins. 

Koma verður á nánu samstarfi milli tollayfirvalda og hins 
lögbæra yfirvalds á sviði fóðurs til að tryggja að  
skoðunarreglur verði virtar. 

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í 
samræmi við álit fastanefndarinnar um fóður. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr. 

1. Skjalið, sem um getur í 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 
95/53/EB, skal semja í samræmi við fyrirmyndina sem mælt 
er fyrir um í viðauka A. Skjal þetta skal rúmast á einu blaði. 

2. Reglurnar, sem mælt er fyrir um í viðauka B, eiga við 
um samantekt skjalsins byggðri á fyrirmyndinni sem mælt 
er fyrir um í viðauka A.  
________________  

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 261, 24.9.1999, bls. 32,  
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 Evrópubanda-
laganna nr. 59, 14.12.2000, bls. 1. 

(1) Stjtíð. L 265, 8. 11. 1995, bls. 17.  

3. Skjalið, sem byggt er á fyrirmyndinni sem mælt er fyrir 
um í viðauka A, skal semja á einu af þeim tungumálum 
bandalagsins sem lögbær yfirvöld þess aðildarríkis, þar sem 
vörur frá þriðja landi eru fluttar inn á tollsvæði 
bandalagsins, samþykkja. 

Ef nauðsyn ber til getur lögbært yfirvald viðtökuaðildarríkis 
krafið hlutaðeigandi einstakling, sem um getur í 1. mgr. 
2. gr., um þýðingu á skjalinu, sem er byggt á fyrirmyndinni 
sem mælt er fyrir um í viðauka A og lokið samkvæmt 
viðauka B, á eitt af opinberum tungumálum þessa 
aðildarríkis.  Þýðingin skal koma í stað samsvarandi 
upplýsinga í skjalinu sem um ræðir. 

4. Allar breytingar á eða brottfellingar úr skjalinu, sem 
byggt er á fyrirmyndinni sem mælt er fyrir um í viðauka A, 
ógilda það ef þær eru gerðar af einstaklingi sem hefur ekki 
til þess leyfi.

2. gr. 

1. Lögbært yfirvald komustaðar skal afhenda 
hlutaðeigandi einstaklingi skjal, sem byggt er á 
fyrirmyndinni sem mælt er fyrir um í viðauka A, í þeim 
tilvikum sem um getur í 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 95/53/EB 
og sérstaklega: 

a) þegar vörur koma beint frá þriðja landi og fyrirhugað er 
að setja þær í frjálsa dreifingu í öðru aðildarríki  en því 
sem framkvæmdi eftirlitið sem um getur í 5. gr. og, eftir 
því sem við á, í 7. gr. tilskipunar 95/53/EB, 

b) þegar vörur frá löndum utan bandalagsins eru fluttar af 
tollfrjálsu svæði, úr tollfrjálsri vörugeymslu eða 
tollvörugeymslu og fyrirhugað er að setja þær í frjálsa 
dreifingu í öðru aðildarríki en því þar sem tollfrjálsa 
svæðið, tollfrjálsa vörugeymslan og tollvörugeymslan 
eru staðsett.  

2. Ef framleiðslulotunni er skipt upp í hluta skal afhenda 
skjal byggt á fyrirmyndinni, sem getið er um í viðauka A, 
fyrir sérhvern hluta framleiðslulotunnar.  

3. Skjalið, sem  byggt er á fyrirmyndinni sem mælt er 
fyrir um í viðauka A og lokið samkvæmt viðauka B, verður 
að fylgja framleiðslulotunni, sem það vísar til, þar til hún er 
sett í frjálsa dreifingu innan bandalagsins og verður að 
leggja það fram hjá lögbæru yfirvaldi í því aðildarríki, þar 
sem vörurnar eru settar í frjálsa dreifingu, ásamt 
niðurstöðum úr greiningu rannsóknarstofu ef þær liggja 
fyrir.  
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4. Aðildarríkin skulu sjá til þess að tollyfirvöld heimili 
ekki að vörur séu settar í frjálsa dreifingu innan tollsvæðis 
bandalagsins nema upplýsingar hafi verið lagðar fram, bæði 
á grundvelli skjalsins sem byggt er  á fyrirmyndinni sem 
mælt er fyrir um í viðauka A og lokið samkvæmt viðauka B 
og hugsanlegs frekara eftirlits sem er framkvæmt af 
lögbærum yfirvöldum, um að skoðun á þeim vörum sem um 
ræðir hafi verið framkvæmd í samræmi við 5. og 7. gr. 
tilskipunar 95/53/EB með fullnægjandi hætti að mati 
lögbærs yfirvalds þess aðildarríkis þar sem vörurnar eru 
settar í frjálsa dreifingu.   

5. Lögbært yfirvald þess aðildarríkis, þar sem vörurnar 
eru settar í frjálsa dreifingu innan tollsvæðis bandalagsins, 
skal geyma skjalið sem byggt er á fyrirmyndinni sem mælt 
er fyrir um í viðauka A og einnig afrit af niðurstöðum úr 
greiningu rannsóknarstofu, ef mögulegt er, að minnsta kosti 
í 18 mánuði. 

3. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög 
og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 31. mars 1999 og tilkynna framkvæmdastjórninni 
það þegar í stað.  

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. apríl 1999. 

Þegar þessi ákvæði eru birt opinberlega skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun. 
Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.  

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 10. september 1998.  

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI A 

SKJAL ÞAR SEM TILGREINT ER EFTIRLIT MEÐ FÓÐRI 
SEM FLUTT ER INN Í EB FRÁ ÞRIÐJU LÖNDUM
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EVRÓPUBANDALAGIÐ TILSKIPUN 95/53/EB – 9. gr.

A Skjal sem tilgreinir eftirlit með afurðum sem eru not-
aðar í fóður sem flutt er inn í EB frá þriðju löndum    

1 Sendandi/útflytjandi 

2 Raðnúmer 

4 Nr. tollskjals 3 Móttakandi

5 Fylgiskjal 

5.1 Prófanir rannsóknarstofu skv. 6. gr. tilskipunar  
96/25/EB meðfylgjandi. 1. [  ] Já  2. [  ] Nei 

6 Skýrslugjafi/fulltrúi 7 Uppruni 

7.1 (Ef við á) Viðurkenningar-/skráningarnúmer: 

9 SAT-númer 11.  Brúttómassi (kg)
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8 Vörulýsing

[  ] 8.1  [  ] 8.4 

[  ] 8.2  [  ] 8.5 

[  ] 8.3  [  ] 8.6 
10. Fjöldi pakkninga 12. Nettómassi (kg)

B 13. Eftirlit sem um getur í 5. gr. tilskipunar 95/53/EB

13.1 [  ] Sannprófun skjala 13.2 Sannprófun auðkenna 1. [  ] Já  2. [  ] Nei 

14. Eftirlit sem um getur í 7. gr. tilskipunar 95/53/EB 

 14.2 Prófun á tilraunastofu  1. [  ] Já  2. [  ] Nei 
Tegund greiningar: 
Ef já, sjá meðfylgjandi afrit af niðurstöðum 

14.1 Eftirlit með ástandi  1. [  ] Já  2. [  ] Nei  
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 14.3 Meðfylgjandi prófanir framkvæmdar á tilraunastofu
         1. [  ] Já  2. [  ] Nei 

Tegund greiningar: 

C

Fu
llg

ild
in

g

15 Fullt auðkenni lögbærs yfirvalds á komustað og 
opinber stimpill 

16 Viðurkenndur embættismaður 

........................................................................................... 
Staður og dagsetning 

........................................................................................... 
Undirskrift 

........................................................................................... 
Nafn með hástöfum 

D
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17 (Valfrjálst)Fyllist út af lögbæru yfirvaldi viðtökuaðildarríkis
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VIÐAUKI B 

NÁKVÆMAR REGLUR UM SAMANTEKT SKJALSINS SEM UM GETUR Í VIÐAUKA A 

A. Upplýsingar um framleiðslulotuna sem lögð er fram 

1. Sendandi/útflytjandi 

Tilgreina ber fullt nafn og heimilisfang hlutaðeigandi einstaklings eða fyrirtækis. 

2. Raðnúmer 

Tilgreina skal það raðnúmer sem lögbæra yfirvaldið hefur gefið skjalinu. 

3. Móttakandi 

Tilgreina ber fullt nafn og heimilisfang þess einstaklings eða fyrirtækis sem veita skal vörunni 
móttöku. 

4. Tollskjal 

Tilgreina ber númer tollskjals. 

5. Fylgiskjal 

Tilgreina ber tilvísun í skjalið sem fylgir framleiðslulotunni. 

5.1. Merkja skal með krossi í viðeigandi reit. Merkja skal með krossi í  „1. [. . .] Já“ ef sýni til 
prófana á rannsóknarstofu hafa verið tekin eins og um getur í 6. gr. tilskipunar 96/25/EB.

6. Skýrslugjafi/fulltrúi 

Tilgreina skal fullt nafn og heimilisfang hlutaðeigandi einstaklings eða fyrirtækis. Skrifa skal 
„sendandi“ eða „útflytjandi“ ef skýrslugjafi og útflytjandi/sendandi eru sami einstaklingurinn.

7. Uppruni 

Tilgreina skal nafn og heimilisfang fóðurstöðvarinnar eða upprunastaðar. 

7.1. Tilgreina skal viðurkenningar- og skráningarnúmer fóðurstöðvarinnar þar sem við á. 

8. Vörulýsing 

Merkja skal með krossi í viðeigandi reit: 

„[  ] 8.1“ —  fyrir aukefni/forblöndur 

„[  ] 8.2“ —  fyrir fóðurefni 

„[  ] 8.3“ —  fyrir fóðurblöndur 

„[  ] 8.4“ — fyrir vörur sem eru tilgreindar í tilskipun 82/471/EBE 

„[  ] 8.5“ —  fyrir fóður með sérstök næringarmarkmið í huga 

„[  ] 8.6“ — fyrir aðrar vörur, skal tilgreint nánar: 

9. SAT-númer 

Tilgreina skal SAT-númer. 

10. Fjöldi pakkninga 

Tilgreina skal fjölda pakkninga eða ef um óinnpakkaðar vörur er að ræða skal tilgreina „í lausri vigt“ 
eftir því sem við á. 

11. Brúttómassi (kg) 

Tilgreina skal brúttómassann í kílógrömmum. 

12. Nettómassi (kg) 

Tilgreina skal nettómassann í kílógrömmum. 

B. Eftirlit sem framkvæmt hefur verið 

13. Eftirlit sem um getur í 5. gr. tilskipunar 95/53/EB 

13.1 Merkja skal við með krossi.  

13.2 Merkja skal með krossi í viðeigandi reit. 
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14. Eftirlit sem um getur í 7. gr. tilskipunar 95/53/EB 

14.1 Merkja skal með krossi í viðeigandi reit. 

14.2 Merkja skal með krossi í viðeigandi reit. Merkja skal við með krossi í „1. [.. .] Já“, ef gerðar hafa 
verið prófanir á rannsóknarstofu og niðurstöðurnar liggja fyrir. Í því tilviki skal láta fylgja með 
staðfest eintak af niðurstöðum prófananna á rannsóknarstofu og tilgreina þá tegund greiningar 
sem óskað var eftir með tilvísun í viðeigandi tilskipun, sem mælir fyrir um greiningaraðferðir 
bandalagsins við opinbert eftirlit með fóðri, eða tilgreina tegund greiningarinnar. 

14.3 Merkja skal með krossi í viðeigandi reit. Merkja skal við með krossi í „1. [.. .] Já“, ef sýni til 
prófana á rannsóknarstofu hafa verið tekin og niðurstöðurnar liggja enn ekki fyrir. Í því tilviki 
skal tilgreina þá tegund greiningar sem óskað var eftir með tilvísun í viðeigandi tilskipun, sem 
mælir fyrir um greiningaraðferðir bandalagsins við opinbert eftirlit með fóðri, eða tilgreina 
tegund greiningarinnar.

C. Fullgilding

15. Fullt auðkenni lögbærs yfirvalds komustaðar og opinber stimpill

Færa skal inn nafn skrifstofu lögbærs yfirvalds komustaðar og opinberan stimpil, sem skal vera í 
öðrum lit en þeim sem notaður er í skjalinu. 

16. Viðurkenndur embættismaður 

Færa skal inn dagsetningu, undirskrift viðurkennds embættismanns lögbæra yfirvaldsins og fullt nafn 
með hástöfum. 

D. Frekari athugasemdir

17. Skal fyllt út af lögbæru yfirvaldi viðtökuaðildarríkis 

Þessi hluti skjalsins er til ráðstöfunar fyrir lögbæra yfirvaldið í viðtökuaðildarríkinu fyrir hugsanlegar 
athugasemdir. 

 (*) Valfrjálst


