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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/5/EØF av 25. februar 1993
om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen og deres samarbeid
ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med
næringsmidler(1), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 3 nr. 2 første strekpunkt i direktiv 93/5/
EØF bør det fastsettes nærmere regler for den administrative
forvaltningen av samarbeidet.

Disse reglene skal tjene ulike formål.

Det bør fastsettes mer detaljerte regler for framgangsmåtene i de
ulike fasene av samarbeidet.

Det bør også fastsettes nærmere regler for samarbeidet mellom
organer og myndigheter utpekt av medlemsstatene.

Det er nødvendig å sikre større gjennomsiktighet i de rekom-
mandasjoner som framsettes av Vitenskapskomiteen for
næringsmidler.

Tiltakene i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste
komité for næringsmidler -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
I samsvar med direktiv 93/5/EØF fastsettes det i dette vedtak
regler for den administrative forvaltningen av samarbeidet mellom
medlemsstatene og Kommisjonen ved vitenskapelig behandling
av spørsmål i forbindelse med næringsmidler.

Artikkel 2
1. I samarbeid med de myndigheter eller organer som

medlemsstatene har utpekt i henhold til artikkel 2 nr. 1 i
direktiv 93/5/EØF, skal Kommisjonen minst hvert halvår
forberede et utkast til vedtak om utarbeidelse og ajourføring
av en oversikt over oppgaver og prioriteringen av dem i
samsvar med artikkel 3 nr. 2 annet strekpunkt i nevnte
direktiv.

2. I utkastet skal det skilles mellom saker som omfattes av
artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i direktiv 93/5/EØF og saker
som omfattes av artikkel 1 nr. 2 bokstav b).

Artikkel 3
1. Ved utpekingen av den myndighet eller det organ som er

nevnt i artikkel 2 i direktiv 93/5/EØF, skal hver
medlemsstat oppgi til Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene navnet på én myndighet eller ett organ samt
navn og adresse på en kontaktperson.

2. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om enhver endring i opplysningene nevnt i nr. 1.

Artikkel 4
Når en utpekt nasjonal myndighet eller et utpekt nasjonalt organ
foreslår å delta i utførelsen av en bestemt oppgave, skal den/det
oversende en liste over de institutter som kan delta i samarbeidet,
sammen med:

- instituttenes navn og adresse samt navn på den personen
som er ansvarlig for å utføre oppgaven,

- opplysninger om deres ressurser og sakkunnskap på det
aktuelle området.

Artikkel 5
1. Kommisjonen skal sørge for at uttalelsene fra

Vitenskapskomiteen for næringsmidler og et sammendrag
av begrunnelsene for disse uttalelsene så raskt som mulig
stilles til rådighet for alle berørte parter, herunder de utpekte
myndigheter og organer.

2. Når en juridisk eller fysisk person, et deltakende institutt,
en utpekt myndighet eller et utpekt organ eller
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som skal utveksles innenfor rammene av det vitenskapelige
samarbeidet, er fortrolige, skal Kommisjonen sørge for at
de aktuelle opplysningene eller dokumentene er tydelig
merket.

Mottakerne skal respektere disse opplysningenes eller
dokumentenes fortrolige karakter.

På anmodning fra en utpekt myndighet eller et utpekt or-
gan skal Kommisjonen ta opplysningenes eller doku-
mentenes status som fortrolige opp til ny vurdering i samråd
med partene som har utarbeidet dem.

Artikkel 6
Vedtaket om oversikten over oppgaver og prioriteringene av dem,
nevnt i artikkel 3 nr. 2 annet strekpunkt i direktiv 93/5/EØF,
skal inneholde nøyaktige detaljer særlig om følgende aspekter:

- innholdet i det arbeidet som skal utføres,

- arbeidets art og omfang,

- fristen for avslutningen av arbeidet.

Artikkel 7
1. I samarbeid med de myndigheter og organer som er utpekt

av medlemsstatene i samsvar med artikkel 2 nr. 1 i direktiv
93/5/EØF, skal Kommisjonen minst hvert halvår forberede
et utkast til vedtak om fordeling av oppgavene mellom de
utpekte myndighetene og organene.

Etter at vedtaket er gjort, skal hver utpekt myndighet eller
hvert utpekt organ underrette Kommisjonen om navnet på
det institutt eller de institutter som skal utføre oppgavene.
Myndigheten eller organet skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om eventuelle endringer.

2. Det kan treffes egnede tiltak for å skape direkte kontakt
mellom Kommisjonen og instituttene på det tekniske

området med forbehold for de vilkår som måtte være fastsatt
av de utpekte myndighetene eller organene.

3. Når en enkelt oppgave fordeles mellom de utpekte
myndigheter eller organer i to eller flere medlemsstater,
kan det treffes egnede tiltak for å skape direkte kontakt på
det tekniske området mellom de institutter som er blitt
anmodet om å utføre slike oppgaver med forbehold for de
vilkår som måtte være fastsatt av de utpekte myndigheter
eller organer.

Artikkel 8
1. Alle utpekte myndigheter eller organer skal minst hvert

halvår oversende Kommisjonen en framdriftsrapport om
utførelsen av oppgavene som de er blitt betrodd.
Kommisjonen skal videresende rapporten til de øvrige
utpekte myndigheter eller organer.

2. Oppgavene skal med jevne mellomrom tas opp til ny
vurdering av Kommisjonen i samråd med de utpekte
myndigheter eller organer. Om nødvendig kan oppgavene
endres eller omfordeles til andre utpekte myndigheter eller
organer.

Artikkel 9
1. Kommisjonen skal samarbeide nært med de utpekte

myndigheter eller organer om alle aspekter ved
gjennomføringen av direktiv 93/5/EØF.

2. Kommisjonen skal lette kommunikasjonen og utvekslingen
av opplysninger mellom Vitenskapskomiteen for
næringsmidler og de utpekte myndigheter eller organer i
spørsmål som omfattes av direktiv 93/5/EØF.

3. Kommisjonen kan også holde andre former for samråd som
den måtte anse for nødvendig, og skal i så fall underrette
de utpekte myndigheter eller organer om dette.

Artikkel 10
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. juni 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen


