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                       TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/107/EB                        2007/EES/9/23 

frá 5. desember 2003 

um breytingu á tilskipun ráðsins 96/16/EB um tölfræðilegar kannanir vegna mjólkur og 
mjólkurafurða (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 285. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 251 gr. 
sáttmálans (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun ráðsins 96/16/EB (2) hefur þann tilgang að 
veita áreiðanleg og samanburðarhæf gögn um 
mjólkurframleiðslu og mjólkurnýtingu og áreiðan-
legar skammtímaupplýsingar með vissu millibili um 
afhendingu mjólkur til fyrirtækja sem meðhöndla eða 
vinna mjólk og um framleiðslu mjólkurafurða í 
aðildarríkjunum. 

2) Í ljósi vaxandi efnahagslegs mikilvægis prótín-
innihalds í mjólk er sífellt mikilvægara að ráða yfir 
tölulegum upplýsingum um prótíninnihald helstu 
mjólkurafurða. 

3) Sérhæfing í landbúnaði fer almennt vaxandi og í 
mjólkurgeiranum verður einkum vart við sérhæfingu 
eftir svæðum sem hefur í för með sér gríðarlegan mun 
á milli svæða í sama aðildarríki og skapar það þörf 
fyrir nákvæmar upplýsingar um svæðin. 

4) Til að tryggja að niðurstöður séu samanburðarhæfar 
er nauðsynlegt að taka saman aðferðafræðilegar 
skýrslur með stöðluðu sniði, 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun ráðsins 96/16/EB er breytt sem hér segir: 

1. Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a) eftirfarandi bætist við b-lið 1. mgr.: 

„iv) prótíninnihaldi helstu mjólkurafurða, á 
grundvelli þeirra mælingar- eða matsaðferða 
sem eru líklegastar til að tryggja að gögn séu 
áreiðanleg; 

v) því magni kúamjólkur sem er framleitt á bú-
jörðum á svæðisvísu (svæðiseining skv. 
flokkun hagskýrslusvæða 2 (NUTS 2)) með 
þeirri mælingar- eða matsaðferð sem hentar 
best til að tryggja áreiðanleika gagnanna.“, 

b) ákvæði 2. mgr. falli brott. 

2. Í stað síðasta málsliðar í 2. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi: 

„Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni árlega 
upplýsingar um aðferðir varðandi upplýsingarnar sem 
um getur í 1. mgr. 4. gr. og nota til þess staðlaðan 
spurningalista sem framkvæmdastjórnin semur í sam-
ræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 7. gr.“ 

3. Ákvæðum 3. mgr. 6. gr. er breytt sem hér segir: 

a) annar undirliður b-liðar falli niður, 

b) í stað c-liðar komi eftirfarandi: 

„c) í september árið eftir viðmiðunardaginn, 
niðurstöðurnar sem um getur í 2. mgr. 1. gr. og 
v. lið b-liðar og c-lið 1. mgr. 4. gr.“ 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
31. mars 2004. 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. 

3. gr. 

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

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 5. desember 2003. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX P. LUNARD 

forseti. forseti. 
 

 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 7, 13.1.2004, bls. 40. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2004 frá 4. júni 
2004 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 59, 25.11.2004, bls. 21. 

(1) Álit Evrópuþingsins frá 2. september 2003 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 17. nóvember 2003. 

(2) Stjtíð. EB L 78, 28.3.1996, bls. 27. 


