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 TILSKIPUN RÁÐSINS 98/92/EB 2001/EES/46/02 

frá 14. desember 1998 

um breytingu á tilskipun 70/524/EBE um aukefni í fóðri og tilskipun 95/69/EB um skilyrði 
og fyrirkomulag við að viðurkenna og skrá tilteknar fóðurstöðvar og milliliði á sviði 
 dýrafóðurs(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
43. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar- 
innar (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Í 14. gr. í tilskipun ráðsins 95/69/EB (4) er mælt fyrir um að 
ráðið skuli samþykkja gjaldfjárhæðir fyrir að viðurkenna 
starfsstöðvar og milliliði þeirra. 

Í 6. gr. í tilskipun ráðsins 70/524/EBE frá 23. nóvember 
1970 um aukefni í fóðri(5) er mælt fyrir um að 
skýrslugjafarríki sé heimilt að innheimta gjöld fyrir að fara 
yfir tækniskjöl sem varða leyfi bandalagsins fyrir aukefni í 
fóðri. Ráðið ákveður gjaldfjárhæðina. 

Athugun á fjármögnun viðkomandi þjónustu í hverju 
aðildarríkjanna leiddi í ljós að ákvörðun gjaldfjárhæðarinnar 
á vettvangi bandalagsins yrði óeðlilega víðtæk íhlutun í það 
kerfi sem fyrir er í aðildarríkjunum við innheimtu gjalda. 
Kostnaður sem stofnað er til af hálfu aðildarríkjanna í því 
skyni að veita slíka þjónustu er ákaflega breytilegur, 
einkum vegna mjög mismunandi launakostnaðar. 

Til að koma í veg fyrir röskun á samkeppni ber ráðinu að 
setja samræmdar reglur um útreikninga á gjaldfjárhæðum. 

Af þessum sökum ber að breyta viðkomandi ákvæðum í 
tilskipunum 70/524/EBE og 95/69/EB. 

________________  

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 346, 22.12.1998, bls. 49,  
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. 

(1) Stjtíð. EB C 155, 20. 5. 1998, bls. 29. 
(2) Stjtíð. EB C 292, 21. 9. 1998. 
(3) Stjtíð. EB C 284, 14. 9. 1998, bls. 91. 
(4) Stjtíð. EB L 332, 30. 12. 1995, bls. 15. 
(5) Stjtíð. EB L 270, 14. 12. 1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 98/19/EB (Stjtíð. EB L 96, 28. 3. 1998, bls. 39). 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 70/524/EBE er breytt sem hér segir: 

Í stað 2. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi: 

„2.  Fyrir 1. apríl 1999 skal ráðið, með auknum 
meirihluta og að tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 
samþykkja reglur um útreikninga gjaldfjárhæðarinnar 
sem um getur í 1. mgr.“ 

2. gr. 

Tilskipun 95/69/EB er breytt sem hér segir: 

Í stað 14. gr. komi eftirfarandi: 

„14. gr. 

Ráðið skal, með auknum meirihluta og að tillögu 
framkvæmdastjórnarinnar samþykkja, fyrir 1. apríl 
1999, reglur um útreikninga á gjaldfjárhæðum fyrir að 
viðurkenna starfsstöðvar og milliliði þeirra.“ 

3. gr. 

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

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja á því sviði sem 
þessi tilskipun nær til. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.
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5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 14. desember 1998.  

Fyrir hönd ráðsins, 

W. MOLTERER

forseti.

 ________________________________ 


