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                    TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2000/77/EB                               2002/EES/31/09 

frá 14. desember 2000 

um breytingu á tilskipun ráðsins 95/53/EB um setningu meginreglna um skipulag opinberra 
skoðana á sviði dýrafæðu(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
4. mgr. 152. gr., 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2),
að höfðu samráði við svæðanefndina, 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3) og með hliðsjón af sameiginlega 
textanum sem sáttanefndin samþykkti 11. október 2000, 
og að teknu tilliti til eftirfarandi 
1) Í tilskipun ráðsins 95/53/EB frá 25. október 1995 (4)

eru settar meginreglur um hvernig haga skuli 
opinberum skoðunum á sviði fóðurs. Reynslan hefur 
sýnt að eftir atvikum er rétt að þess sé kostur að 
skilgreina þessar meginreglur af meiri nákvæmni á 
vettvangi bandalagsins í því skyni að koma á 
samhæfðum, áreiðanlegum vinnubrögðum og taka upp 
nýtt skoðunarkerfi fyrir afurðir frá þriðju löndum sem 
eru notaðar í fóður. 

2) Í því skyni að vernda heilbrigði manna og dýra og 
umhverfi á viðunandi hátt skulu sérfræðingar frá 
framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum hafa tök á 
að framkvæma vettvangsskoðanir bæði í bandalaginu 
og í þriðju löndum, einkum ef vart verður við 
vandamál í þriðja landi sem líklegt er að hafi áhrif á 
hollustu fóðurs sem sett er í dreifingu í bandalaginu. 

3) Þar sem þess er þörf skal framkvæmdastjórninni enn 
fremur gefinn kostur á að senda sérfræðinga til að 
framkvæma vettvangsskoðanir í bandalaginu í þeim 
tilgangi að ganga úr skugga um að bandalagsreglum sé 
beitt og, eftir atvikum, að samþykkja ráðstafanir 
bandalagsins. 

4) Af sömu ástæðu er rétt að mæla fyrir um kerfi 
verndarráðstafana. Slíkt kerfi skal gera 
framkvæmdastjórninni kleift að hefjast handa með því 
að samþykkja viðeigandi ráðstafanir. 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 333, 29.12.2000, bls. 81, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2001 frá 9. 
nóvember 2001 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
bandalaganna nr. 6, 24.1.2002, bls. 14. 

(1) Stjtíð. EB C 346, 14.11.1998, bls. 9. 
(2) Stjtíð. EB C 138, 18.5.1999, bls. 17. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 16. desember 1998 (Stjtíð. EB C 98, 9.4.1999, 

bls. 150), sameiginleg afstaða ráðsins frá 15. nóvember 1999 (Stjtíð. EB 
C 17, 20.1.2000, bls. 8) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 11. apríl 2000 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun ráðsins frá 
20. nóvember 2000 og ákvörðun Evrópuþingsins frá 14. desember 2000. 

(4) Stjtíð. EB L 265, 8.11.1995, bls. 17. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun ráðsins 1999/20/EB (Stjtíð. EB L 80, 25.3.1999, bls. 20). 

5) Með tilskipun 95/53/EB mælti ráðið fyrir um 
meginreglu við skipulagningu árlegra, samhæfðra 
skoðanaáætlana á vegum bandalagsins á grundvelli 
tilmæla frá framkvæmdastjórninni. 

6) Í sérstökum tilfellum, þar sem slíkt er réttlætanlegt 
vegna heilbrigðis manna og dýra, skal herða eftirlit 
sem framkvæmt er af aðildarríkjunum og í þeim. Til 
að tryggja, þegar þannig stendur á, að skoðanir og 
eftirlit fari fram með samstilltum og skilvirkum hætti 
alls staðar í bandalaginu er rétt að fela 
framkvæmdastjórninni þá ábyrgð að samþykkja 
sérstakar, samræmdar áætlanir um eftirlit. 

7) Ráðstafanirnar, sem eru nauðsynlegar til að hrinda í 
framkvæmd ákvæðum þessarar tilskipunar, skal 
samþykkja í samræmi við ákvörðun ráðsins 
1999/468/EB frá 28. júní 1999 þar sem mælt er fyrir 
um málsmeðferð við beitingu framkvæmdavalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (5). 

8) Tilskipun ráðsins 95/53/EB skal breytt til samræmis 
við þetta. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr. 
Tilskipun 95/53/EB er breytt sem hér segir: 
1. Eftirfarandi málsgrein bætist við 5. gr.: 

„Samþykkja skal nákvæmar reglur, eftir því sem við á, 
um beitingu þessarar greinar í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 23. gr.“ 

2. Eftirfarandi málsgrein bætist við 7. gr.: 
„Samþykkja skal nákvæmar reglur, eftir því sem við á, 
um beitingu þessarar greinar í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 23. gr.“ 

3. Eftirtaldar greinar bætist við: 
„9. gr. a 
1. Ef vandamál, sem líklegt er að skapi alvarlega hættu 
fyrir heilbrigði manna eða dýra eða fyrir umhverfið, 
kemur upp eða breiðist út á yfirráðasvæði þriðja lands 
skal framkvæmdastjórnin, að eigin frumkvæði eða að 
beiðni aðildarríkis, tafarlaust grípa til eftirfarandi 
ráðstafana í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er 
fyrir um í 23. gr. a, allt eftir því hve ástandið er alvarlegt: 
— fella niður um tíma innflutning á afurðum frá þriðja 

landinu sem um er að ræða, í heild eða að hluta, eða 
frá einu eða fleiri tilteknum framleiðslustöðvum og 
öllum þriðju löndum, sem eru umflutningslönd, 
og/eða 

(5)  Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.  
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— mæla fyrir um sérstök skilyrði varðandi vörur ætlaðar 
til innflutnings frá þriðja landinu sem um er að ræða, 
í heild eða að hluta. 

2. Þó er framkvæmdastjórninni heimilt, í neyðar-
tilvikum, að samþykkja til bráðabirgða ráðstafanirnar 
sem um getur í 1. mgr. eftir að hafa tilkynnt 
aðildarríkjunum um það. Innan tíu virkra daga skal hún 
leggja málið fyrir fastanefndina um fóður til að afla álits 
hennar í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir 
um í 23. gr. a, í þeim tilgangi að framlengja, breyta eða 
fella þessar ráðstafanir úr gildi.  Ráðstafanirnar, sem 
framkvæmdastjórnin samþykkti, skulu gilda svo lengi 
sem ekki kemur annar löggerningur í þeirra stað. 

3. Ef aðildarríki tilkynnir framkvæmdastjórninni 
opinberlega að nauðsynlegt sé að grípa til verndar-
ráðstafana og hafi framkvæmdastjórnin ekki farið að 
ákvæðum 1. mgr. getur aðildarríkið samþykkt bráða-
birgðaverndarráðstafanir að því er varðar innflutning. 
Samþykki aðildarríki bráðabirgðaverndarráðstafanir skal 
það tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmda-
stjórninni um það tafarlaust. Innan tíu virkra daga skal 
framkvæmdastjórnin leggja málið fyrir fastanefndina um 
fóður, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir 
um í 23. gr. a, í þeim tilgangi að framlengja, breyta eða 
fella þessar innlendu bráðabirgðaverndarráðstafanir úr 
gildi. 

9. gr. b 

1. Sérfræðingar frá framkvæmdastjórninni og aðildar-
ríkjunum geta framkvæmt vettvangsskoðanir, ef nauðsyn 
ber til, í því skyni að sannprófa hvort ábyrgðir, sem þessi 
lönd bjóða að því er varðar skilyrði vegna framleiðslu og 
þess að setja vörur í dreifingu, séu að minnsta kosti 
jafngildar þeim sem krafist er í bandalaginu. 

2. Bandalagið skal sjá um að framkvæma skoðanirnar 
sem um getur í 1. mgr. og skal standa straum af 
kostnaðinum sem af þeim hlýst. 

3. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðildarríkin um 
niðurstöður þeirra skoðana sem um getur í 1. mgr. 

4. Í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir 
um í 23. gr. skal samþykkja nákvæmar reglur, eftir því 
sem við á, um framkvæmd þessarar greinar.“  

4. Í stað fyrirsagnar í 4. kafla komi eftirfarandi: 

„ALMENN ÁKVÆÐI OG SKOÐANIR“

5. Eftirfarandi grein bætist við: 

„17. gr. a 

1. Með fyrirvara um 15. gr. og að svo miklu leyti sem 
nauðsynlegt er til að fylgja kröfum þessarar tilskipunar á 
samræmdan hátt er sérfræðingum aðildarríkja og 
framkvæmdastjórnarinnar heimilt að framkvæma vett-
vangsskoðanir í samvinnu við lögbær, innlend yfirvöld 
til að sannprófa hvort ákvæðum þessarar tilskipunar, 
einkum 4., 5., 7., 11. og 12. gr. sé beitt. 

Framkvæmdastjórnin skal tilnefna sérfræðinga aðildar-
ríkis að tillögu aðildarríkjanna. 

2. Aðildarríki skal veita sérfræðingum framkvæmda-
stjórnarinnar og aðildarríkja alla aðstoð sem þeim er 
nauðsynleg til að inna af hendi skyldur vegna skoðunar á 
yfirráðasvæði þess. 

3. Ræða skal niðurstöður þeirra skoðana sem 
framkvæmdar eru við lögbært yfirvald í aðildarríkinu 
sem um er að ræða áður en samin er lokaskýrsla og henni 
dreift. 

Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðildarríkin og 
Evrópuþingið um niðurstöður þeirra skoðana sem 
framkvæmdar eru. 

4. Ef framkvæmdastjórnin eða aðildarríki telur að 
niðurstöður skoðunar réttlæti slíkt skal fastanefndin um 
fóður rannsaka þær. Framkvæmdastjórnin skal 
samþykkja allar nauðsynlegar ákvarðanir í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 23. gr. 

5. Framkvæmdastjórnin skal fylgjast með stöðu mála 
og breyta eða fella úr gildi ákvarðanirnar sem um getur í 
4. mgr. í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir 
um í 23. gr. 

6. Samþykkja skal nákvæmar reglur um beitingu 
þessarar greinar í samræmi við málsmeðferðina sem 
mælt er fyrir um í 23. gr.“ 

6. Eftirfarandi málsgrein bætist við 22. gr.: 

„4. Framkvæmdastjórnin skal, með fyrirvara um 1., 2. og 
3. mgr., gera nauðsynlegar ráðstafanir, í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um 23. gr., ef verndun 
heilbrigðis manna eða dýra eða umhverfisins krefst þess 
að komið sé tafarlaust á afmörkuðum, sértækum, 
samræmdum skoðunaráætlunum á vettvangi banda-
lagsins. 

Þessar áætlanir skulu einkum koma að haldi við 
aðstæður sem skapast vegna sérstaks tilviks.“ 

7. Í stað 23. gr. komi eftirfarandi: 

„23. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fasta-
nefndarinnar um fóður (sem nefnist hér á eftir 
„nefndin“). 

2. Þegar vísað er til þessarar greinar skulu 5. og 7. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB gilda með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. hennar 

Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera 3 mánuðir. 

3. Nefndin skal samþykkja reglur um málsmeðferð.“ 

8. Eftirfarandi grein bætist við: 

„23. gr. a 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fasta-
nefndarinnar um fóður (sem nefnist hér á eftir 
„nefndin“). 

2. Sé vísað til þessarar greinar skulu 5. og 7. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB gilda með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. hennar.  
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Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera 15 dagar. 

3. Nefndin skal samþykkja reglur um málsmeðferð.“ 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari í síðasta lagi 
29. desember 2001. 

Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

2. 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. 

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

3. gr. 

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

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 14. desember 2000. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

N. FONTAINE D. GILLOT 

forseti. forseti. 


