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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer, særlig
artikkel 6 nr. 2(1),

under henvisning til rådsdirektiv 95/69/EF av 22. desember 1995
om fastsettelse av vilkår og regler for godkjenning og
registrering av visse virksomheter og mellommenn på
fôrvareområdet og om endring av direktiv 70/524/EØF,
74/63/EØF, 79/373/EØF og 82/471/EØF, særlig artikkel 14(2),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Det bør fastsettes bestemmelser på fellesskapsplan om
gebyrene som skal innkreves for visse tjenester i alle
medlemsstatene.

Det skal innkreves gebyrer bare for undersøkelse av
saksmapper for bestemte tilsetningsstoffer. De aktuelle
gruppene av tilsetningsstoffer bør oppføres på en liste.

Gebyrene som skal innkreves, bør dekke bare de faktiske
kostnadene til lønn, trygd og administrasjon ved organet som
utfører tjenestene. Det bør fastsettes en fullstendig liste over
kostnadene som skal tas i betraktning ved beregningen av de
nevnte gebyrene.

Medlemsstatene bør ha mulighet til å fastsette faste gebyrsatser
slik at de ikke behøver å dokumentere de faktiske kostnadene i
hvert enkelt tilfelle.

Medlemsstatene må gi Kommisjonen de nødvendige
opplysninger slik at den kan endre vedleggene når den finner
det hensiktsmessig. Disse endringene skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i dette vedtak med henblikk på å
opprette et nært samarbeid mellom medlemsstatene og
Kommisjonen i Den faste komité for fôrvarer —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal sørge for at det innkreves et gebyr
til dekning av kostnadene som den medlemsstaten som opptrer
som rapportør, har i samsvar med artikkel 4 og artikkel 6 nr. 1
i direktiv 70/524/EØF for undersøkelsen av saksmappene for
tilsetningsstoffer oppført på listen i vedlegg A til dette vedtak.

2. Medlemsstatene skal sørge for at det innkreves et gebyr
til dekning av kostnadene i forbindelse med godkjenning av
visse virksomheter og mellommenn i samsvar med artikkel 5 i
direktiv 95/69/EF.

3. Ved beregningen av gebyrene nevnt i nr. 1 og 2, skal bare
kostnadene nevnt i vedlegg B, tas i betraktning.

Artikkel 2

Vedleggene kan endres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 5.

Artikkel 3

Direkte eller indirekte tilbakebetaling fra medlemsstatene av
gebyrene som fastlagt i dette vedtak, er forbudt.

En medlemsstat kan imidlertid bruke faste satser ved
vurderingen av enkelttilfeller uten at det skal anses som
indirekte tilbakebetaling.

RÅDSVEDTAK

av 14. desember 1998

om en fellesskapsordning for gebyrer på fôrvareområdet(*)

(98/728/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 346 av 22.12.1998, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2000 av 2. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 59 av
14.12.2000, s. 1.

(1) EFT L 270 av 14.12.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 98/92/EF
(se side 49 i EFT L 346 av 22.12.1998).

(2) EFT L 332 av 30.12.1995, s. 15. Direktivet sist endret ved direktiv 98/92/EF
(se side 49 i EFT L 346 av 22.12.1998).

(3) EFT C 155 av 20.5.1998, s. 29.
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Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal utarbeide rapporter om
gjennomføringen av dette vedtak med opplysning om:

— størrelsen på gebyrene eller de faste satsene som
innkreves i hvert tilfelle i henhold til artikkel 1 nr. 1 
eller 2,

— beregningsmetoden for gebyrene i forhold til faktorene
oppført på listen i vedlegg B.

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen sine rapporter
innen 14. desember 2000.

2. På grunnlag av rapportene i samsvar med nr. 1 skal
Kommisjonen innen 14. desember 2002 oversende Rådet en
sammenfattende rapport om gjennomføringen av dette vedtak
og eventuelle forslag om ytterligere harmonisering av
gebyrordningene på fôrvareområdet.

Artikkel 5

1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel,
skal Kommisjonen bistås av Den faste komité for fôrvarer,
heretter kalt «komiteen».

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er
fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger 
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. 
Ved avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene
dersom de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et
forslag til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre
måneder etter at forslaget ble framlagt, skal
Kommisjonen vedta de foreslåtte tiltakene og
anvende dem umiddelbart, med mindre Rådet med
simpelt flertall har forkastet de nevnte tiltak.

Artikkel 6

Dette vedtak får anvendelse fra 30. juni 2000.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 1998.

For Rådet

W. MOLTERER
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VEDLEGG A

Saksmapper om tilsetningsstoffer som skal ha godkjenning knyttet til den som er ansvarlig for
markedsføringen i samsvar med direktiv 70/524/EØF.

______

VEDLEGG B

Fullstendig liste over kostnadene som skal tas i betraktning ved beregningen av gebyrene i samsvar med
artikkel 1 nr. 1 og 2:

Personalkostnader

— lønninger, herunder eventuelle tillegg, pensjonskostnader, kostnader til forsikring av personalet.

Administrasjonskostnader

— kostnader til lokaler, herunder leie, oppvarming, lys og vann, møbler, vedlikehold, forsikring, renter,
nedbetaling av lån,

— felleskostnader, herunder kontorutstyr, skrivesaker, porto, trykking, telekommunikasjon, opplæring,
tidsskriftabonnementer,

— reisekostnader og andre kostnader i den forbindelse.

Tekniske kostnader

— tekniske kostnader (f.eks. kostnader til laboratorietjenester, prøvetaking),

— kostnader til konsulenttjenester.

_______
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