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 TILSKIPUN RÁÐSINS 1999/20/EB 2001/EES/46/03 

frá 22. mars 1999 

um breytingu á tilskipun 70/524/EBE um aukefni í fóðri, tilskipun 82/471/EBE um ákveðnar 
afurðir í dýrafæðu, tilskipun 95/53/EB um meginreglur um tilhögun opinbers eftirlits með 
dýrafóðri 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 13. til 16. gr. tilskipunar 70/524/EBE (4), eins og henni var 
breytt með tilskipun 96/51/EB (5), er mælt fyrir um tiltekin 
ákvæði um dreifingu og íblöndun aukefna og forblandna í 
fóður og merkingu aukefna, forblandna og fóðurblandna. 

Í 3. gr. og í viðaukanum við tilskipun 82/471/EBE (6) eru 
ákvæði um tilteknar ráðstafanir um dreifingu og merkingu 
þessara afurða. 

Dagsetningin 1. apríl 1998, sem er eindagi aðildarríkja til að 
hrinda í framkvæmd breytingum við tilskipanir 70/524/EBE 
og 82/471/EBE, sem innleiddar voru með tilskipunum 
96/51/EB og 95/69/EB (7), samræmist ekki þeim frestum 
sem mælt er fyrir um í tilskipun 95/69/EB til að ljúka máls-
meðferð við að samþykkja (1. apríl 2001) og skrá  
(1. september 1998) tilteknar fóðurstöðvar og milliliði. Við-
komandi ákvæði gilda með fyrirvara um þá eindaga sem 
mælt er fyrir um í tilskipun 95/69/EB. Til að stuðla að 
samkvæmni laga verður engu að síður að breyta 
tilskipunum 70/524/EBE og 82/471/EBE. 
________________  

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 80, 25.3.1999, bls. 20,  
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 Evrópu-
bandalaganna nr. 59, 14.12.2000, bls. 1. 

(1) Stjtíð. EB C 266, 25. 8. 1998, bls. 14. 
(2) Stjtíð. EB C 328, 26. 10. 1998, bls. 80. 
(3) Stjtíð. EB C 40, 15. 2. 1999, bls. 10. 
(4) Stjtíð. EB L 270, 14. 12. 1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 98/92/EB (Stjtíð. EB L 346, 22. 12. 1998, bls. 49). 
(5) Stjtíð. EB L 235, 17. 9. 1996, bls. 39. 
(6) Stjtíð. EB L 213, 21. 7. 1982, bls. 8. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 96/25/EB (Stjtíð. EB L 125, 23. 5. 1996, bls. 35). 
(7) Stjtíð. EB L 332, 30. 12. 1995, bls. 15. Tilskipuninni var breytt með 

tilskipun 98/92/EB. 

Tilskipun ráðsins 95/53/EB frá 25. október 1995, um 
meginreglur um tilhögun opinbers eftirlits á sviði fóðurs (8), 
verður að ná til allra afurða og efna sem eru notuð í fóður í 
bandalaginu. 

Til að ná megi þessu markmiði skal bæta tilskipun 
96/25/EB við á skrá yfir lagasetningu sem tilskipun 
95/53/EB gildir um. Ennfremur skal fella tilvísun til 
tilskipunar ráðsins 77/101/EBE frá 23. nóvember 1976 um 
markaðssetningu óblandaðs fóðurs (9) brott úr skránni þar 
eð tilskipunin hefur verið felld úr gildi með tilskipun 
96/25/EB. 

Í tilskipun 95/69/EB er mælt fyrir um að aðildarríkin skuli 
senda hinum aðildarríkjunum skrá yfir viðurkenndar 
starfsstöðvar árlega. Málsmeðferð við að viðurkenna 
starfsstöðvar skal lokið 1. apríl 2001. Fram til þess dags er 
því nauðsynlegt, með tilliti til opinbers eftirlits á sviði 
fóðurs, einkum hvað varðar verslun í bandalaginu, að 
orðsendingin nái einnig til starfsstöðva sem geta, þótt þær 
hafi ekki verið viðurkenndar í samræmi við þau skilyrði 
sem kveðið er á um í tilskipuninni, haldið áfram starfsemi 
sinni.

Af þessum sökum ber að breyta tilskipunum 70/524/EBE, 
82/471/EBE, 95/53/EB og 95/69/EB. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

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

1. Eftirfarandi málsgrein bætist við 13. gr.: 

„6. Ákvæði 1. til 3. mgr. gilda með fyrirvara um 2. mgr. 
4. gr. og 2. mgr. 9. gr. í tilskipun 95/69/EB“. 

________________  

(8) Stjtíð. EB L 265, 8. 11. 1995, bls. 17. 
(9) Stjtíð. EB L 32, 3. 2. 1977, bls. 1. Tilskipunin var felld úr gildi með 

tilskipun 96/25/EB (Stjtíð. EB L 125, 23. 5. 1996, bls. 35). 
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2. Eftirfarandi grein bætist við: 

„16. gr. a 

Ákvæði 14. til 16. gr., sem vísa til löggildingar- og 
skráningarnúmera sem kveðið er á um í tilskipun 
95/69/EB, skulu gilda frá 1. apríl 2001“. 

2. gr. 

Tilskipun 82/471/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi málsgrein bætist við í 3. gr.: 

„4. Ákvæði 3. mgr. gilda með fyrirvara um 2. mgr.  
4. gr. í tilskipun 95/69/EB.“ 

2. Í viðaukanum komi eftirfarandi texti, að því er varðar 
afurðirnar sem um getur í 7. dálki („Sérákvæði“) í a-lið 
1. liðar 1. kafla í tilskipun 95/69/EB, í stað síðasta 
undirliðar í upplýsingunum sem ber að veita á umbúð-
um afurðarinnar, á ílátinu eða á merkimiðanum sem 
festur er á ílátið: 

„— frá 1. apríl 2001: löggildingarnúmer.“ 

3. gr. 

Í stað 3. undirliðar í a-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 95/53/EB 
komi eftirfarandi: 

„— Tilskipun ráðsins 96/25/EB frá 29. apríl 1996 um 
dreifingu fóðurefnis, breytingu á tilskipunum 
70/524/EBE, 74/63/EBE, 82/471/EBE og 93/74/ 
EBE og niðurfellingu á tilskipun 77/101/EBE“. 

4. gr. 

Í stað annars og þriðja málsliðar í 2. mgr. 6. gr. í tilskipun 
95/69/EB komi eftirfarandi: 

„Fyrir 31. desember ár hvert skulu aðildarríkin senda 
hinum aðildarríkjunum skrá um starfsstöðvarnar sem 
um getur í a- og b-lið 2. mgr. 2. gr. og um milliliðina 
sem eru viðurkenndir í samræmi við 1. mgr. 3. gr. og 
skrá yfir samsvarandi starfsstöðvar og milliliði sem um 
getur í 2. mgr. 4. gr. og lagt hafa fram umsóknir um 
viðurkenningu sem aðildarríkin hafa ekki enn tekið 
ákvörðun um. 

Aðildarríkin skulu, að fenginni beiðni, senda hinum 
aðildarríkjunum skrána, í heild eða hluta hennar, yfir 
starfsstöðvarnar sem um getur í c- til f-lið 2. mgr. 2. gr. 
og skrána, í heild eða hluta hennar, yfir samsvarandi 
starfsstöðvar sem um getur í 2. mgr. 4. gr. og lagt hafa 
fram umsóknir um viðurkenningu sem aðildarríkin hafa 
ekki enn tekið ákvörðun um.“ 

5. gr. 

1. Aðildarríkin skulu, eigi síðar en 30. september 1999, 
samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli 
til að fara að þessari tilskipun. Þau skulu tilkynna það fram-
kvæmdastjórninni þegar í stað. Aðildarríkin skulu beita 
þessum ráðstöfunum frá 1. október 1999. 

2. Þegar aðildarríkin samþykkja þær ráðstafanir, sem um 
getur í 1. mgr., 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. 

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

6. gr. 

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

7. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 22. mars 1999.  

Fyrir hönd ráðsins, 

G. VERHEUGEN

forseti.

 ________________________________ 


