
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

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(1), heretter kalt
«direktiv 95/69/EF», særlig artikkel 15, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved nevnte direktiv er det fastsatt regler for godkjenning og
registrering av virksomheter som er etablert i Fellesskapet. Det
må vedtas tilsvarende bestemmelser for godkjenning og
registrering av virksomheter etablert i tredjestater.

Disse statene må utvelges på grunnlag av generelle kriterier,
som for eksempel de gjeldende regler for produksjon av
fôrvarer og organiseringen og fullmaktene til myndighetene
som er ansvarlige for kontrollen på dette området.

Virksomhetene som ligger i tredjestater, må oppfylle vilkår
som minst tilsvarer dem som er fastsatt for virksomheter som
ligger i medlemsstatene, for å sikre at produktene fra dem ikke
utgjør en fare for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet.

Det bør fastsettes at sakkyndige fra Kommisjonen og
medlemsstatene skal ha mulighet til å kontrollere at reglene
fastsatt i dette direktiv overholdes i tredjestatene.

Listen over tredjestater og virksomheter som ligger i disse, vil
bli fastsatt ved ytterligere gjennomføringsbestemmelser.

For å unngå avbrudd i handelen med tredjestater bør det
fastsettes bestemmelser for overgangen fra det gamle til det
nye systemet for importtillatelse inntil den nye ordningen
fungerer fullt ut.

Inntil listen over virksomheter som ligger i tredjestater er
vedtatt, må medlemsstatene oversende Kommisjonen og de
andre medlemsstatene opplysninger om de virksomheter som
ligger i tredjestater som har tillatelse til å markedsføre
produkter i Fellesskapet, og som har en representant etablert på
deres territorium.

Det bør vedtas ensartede regler for å definere en modell både
for registeret over godkjente virksomheter og for listen over
registrerte virksomheter og mellommenn.

Det bør vedtas ensartede regler for å definere formen både 
på godkjenningsnummeret og registreringsnummeret for
virksomhetene og mellommennene.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for fôrvarer —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

Definisjoner

Artikkel 1

I dette direktiv menes med «vedkommende myndighet» den
myndighet i medlemsstaten eller tredjestaten som har ansvar
for å utføre offentlige kontroller på fôrvareområdet.

KAPITTEL II

Liste over tredjestater

Artikkel 2

1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 16 i direktiv 95/69/EF, vedta listen nevnt i artikkel 15
bokstav a) første strekpunkt i nevnte direktiv. Listen kan
endres eller suppleres etter samme framgangsmåte.

2. For å avgjøre om en stat skal stå på listen nevnt i nr. 1,
skal det tas hensyn til
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KOMMISJONSDIREKTIV 98/51/EF

av 9. juli 1998

om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser til rådsdirektiv 95/69/EF om fastsettelse
av vilkår og regler for godkjenning og registrering av visse virksomheter og mellommenn på

fôrvareområdet(*)

__________________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 208 av 24.7.1998, s. 43, 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 332 av 30.12.1995, s. 15.
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a) statens lovgivning på fôrvareområdet, særlig reglene om
produksjon og markedsføring av produkter og stoffer
beregnet på bruk i fôrvarer, og kontrollordningene,

b) vedkommende myndighets struktur, organisering og
fullmakter samt de garantiene den kan gi med hensyn til
gjennomføringen av fellesskapsreglene,

c) organiseringen og gjennomføringen av hensiktsmessige
kontroller på fôrvareområdet,

d) de garantiene tredjestaten kan gi med hensyn til å
oppfylle krav som minst tilsvarer dem som er fastsatt i
vedlegget til direktiv 95/69/EF.

3. Vedtakene nevnt i nr. 1 skal offentliggjøres. Hvert femte
år skal det offentliggjøres en konsolidert liste.

KAPITTEL III

Godkjenning av virksomheter som ligger i tredjestater

Artikkel 3

Liste over godkjente virksomheter

1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 16 i direktiv 95/69/EF, og på grunnlag av melding fra
vedkommende myndighet i tredjestatene nevnt i artikkel 2 
nr. 1, vedta listen over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av produktene nevnt i
artikkel 2 bokstav a), b), c) og d) i nevnte direktiv. Listen kan
endres etter samme framgangsmåte

— på grunnlag av kontrollene nevnt i artikkel 5,

— på grunnlag av ugunstige resultater av kontrollene av
importerte produkter,

— for å ta hensyn til nye opplysninger fra vedkommende
myndighet i tredjestaten.

2. En virksomhet kan bare stå på listen dersom den

— ligger i én av statene på listen nevnt i artikkel 2 nr. 1,

— oppfyller krav som minst tilsvarer dem som er fastsatt i
direktiv 95/69/EF.

3. Vedtakene nevnt i nr. 1 skal offentliggjøres. Hvert femte
år skal det offentliggjøres en konsolidert liste.

KAPITTEL IV

Registrering av virksomheter som ligger i tredjestater

Artikkel 4

Liste over registrerte virksomheter

1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 16 i direktiv 95/69/EF, og på grunnlag av melding fra
vedkommende myndighet i tredjestatene nevnt i artikkel 2 
nr. 1, vedta listen over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av produktene nevnt i
artikkel 7 nr. 2 bokstav a), b) og c) i nevnte direktiv. Listen kan
endres etter samme framgangsmåte

— på grunnlag av kontrollene nevnt i artikkel 5,

— på grunnlag av ugunstige resultater av kontrollene av
importerte produkter,

— for å ta hensyn til nye opplysninger fra vedkommende
myndighet i tredjestaten.

2. En virksomhet kan bare stå på listen dersom den

— ligger i én av statene på listen nevnt i artikkel 2 nr. 1,

— oppfyller krav som minst tilsvarer dem som er fastsatt i
direktiv 95/69/EF.

3. Vedtakene nevnt i nr. 1 skal offentliggjøres. Hvert femte
år skal det offentliggjøres en konsolidert liste.

KAPITTEL V

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 5

Kontroller på stedet

1. Sakkyndige fra Kommisjonen og medlemsstatene kan
om nødvendig foreta kontroller på stedet for å undersøke
om bestemmelsene i dette direktiv, særlig i artikkel 2 
nr. 2, artikkel 3 nr. 2 andre strekpunkt og artikkel 4 nr. 2
andre strekpunkt, faktisk blir anvendt.

De sakkyndige fra medlemsstatene skal utnevnes av
Kommisjonen etter forslag fra medlemsstatene.

2. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om
resultatene av kontrollene nevnt i nr. 1.
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KAPITTEL VI

Overgangsbestemmelser

Artikkel 6

1. Inntil vedtakene nevnt i artikkel 2 nr. 1, artikkel 3 nr. 1 og
artikkel 4 nr. 1 er gjort, kan medlemsstatene bare tillate import
fra tredjestater av produktene nevnt i artikkel 3 og 4 fra
virksomheter som har en representant som er etablert i
Fellesskapet.

Medlemsstatene skal kreve at navnet og adressen til
representanten som er etablert i Fellesskapet, står oppført ved
siden av navnet og adressen til produsenten i registeret og på
listen nevnt i artikkel 8.

2. Representanter nevnt i nr. 1 som har til hensikt å utøve sin
virksomhet for første gang, skal fra 1. januar 1999 oversende
en erklæring til vedkommende myndighet i medlemsstaten der
de ligger, der de forplikter seg til å

— sørge for at virksomheten oppfyller vilkårene fastsatt i
artikkel 3 nr. 2 andre strekpunkt eller artikkel 4 nr. 2
andre strekpunkt, avhengig av tilfellet,

— føre et register over produktene nevnt i artikkel 3 og 
4, avhengig av tilfellet, som virksomhetene de
representerer, har markedsført i Fellesskapet i samsvar
med de relevante bestemmelser fastsatt i vedlegget til
direktiv 95/69/EF.

3. Representanter nevnt i nr. 1, som var i virksomhet 
31. desember 1998, kan fortsette sin virksomhet forutsatt at de
oversender erklæringen nevnt i nr. 2 innen 1. mai 1999.

4. Medlemsstatene skal forby at produkter som kommer fra
en virksomhet, frigis for fri omsetning i Fellesskapet,

a) dersom dens representant i Fellesskapet ikke oppfyller
vilkårene i nr. 2 eller 3, eller

b) for det første, dersom virksomheten eller dens
representant ikke lenger oppfyller et vesentlig vilkår for å
utøve sin virksomhet på grunnlag av resultatene av

— kontrollene av de importerte produktene eller

— kontrollene på stedet nevnt i artikkel 5,

og for det andre, dersom virksomheten eller representanten
ikke oppfyller vilkåret innen en rimelig frist.

Artikkel 7

1. Inntil vedtakene nevnt i artikkel 2 nr. 1, artikkel 3 nr. 1 og
artikkel 4 nr. 1 er gjort, skal medlemsstatene oversende
Kommisjonen og de andre medlemsstatene, første gang innen
30. juni 1999, kopi av registeret og av listen nevnt i artikkel 8
over virksomhetene nevnt i artikkel 6 nr. 1.

2. Eventuelle endringer av registeret og av listen nevnt i 
nr. 1, som gjøres etter 30. juni 1999, skal oversendes
Kommisjonen og de andre medlemsstatene separat.

KAPITTEL VII

Register og liste over virksomheter og mellommenn; 
godkjennings- og registreringsnummer

Artikkel 8

Registeret nevnt i artikkel 5 nr. 1 og listen nevnt i artikkel 10
nr. 1 i direktiv 95/69/EF skal utarbeides i samsvar med
modellen fastsatt i henholdsvis kapittel I.1 og kapittel I.2 i
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 9

Godkjenningsnummeret nevnt i artikkel 5 nr. 1, og
registreringsnummeret nevnt i artikkel 10 nr. 1 i direktiv
95/69/EF, skal utformes som fastsatt i kapittel II i vedlegget til
dette direktiv.

KAPITTEL VIII

Sluttbestemmelser

Artikkel 10

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 1998 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette. 

De vedtatte bestemmelsene får anvendelse fra 1. januar 1999.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.
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Artikkel 11

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. juli 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

KAPITTEL I

I.1 REGISTER OVER GODKJENTE VIRKSOMHETER/MELLOMMENN

(artikkel 5 nr. 1 i direktiv 95/69/EF)

1 2 3 4 5 6  

Navn eller Merknader til

Godkjennings- Virksomhets- forretnings- Adresse(3) artikkel 13 i Merknader

nummer kode(1) navn(2) direktiv 

70/524/EØF(4) 

(1) A = virksomheter nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i direktiv 95/69/EF.
B = virksomheter nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i direktiv 95/69/EF.
C = virksomheter nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) i direktiv 95/69/EF.
D = virksomheter nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav d) i direktiv 95/69/EF.
E = virksomheter nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav e) i direktiv 95/69/EF.
F = virksomheter nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav f) i direktiv 95/69/EF.
I = mellommenn nevnt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 95/69/EF.

(2) Navn eller forretningsnavn på virksomheten/mellommannen og eventuelt på representanten.
(3) Adresse til virksomheten/mellommannen og eventuelt til representanten.
(4) (1 )= «Produsenter av fôrblandinger som har godkjenning til å bruke ned til 0,05 vektprosent premiks i fôrblandingene» 

nevnt i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 70/524/EØF.
(2) = «Produsenter av fôrblandinger som har godkjenning til å tilsette antibiotika, koksidiostatika og andre stoffer med 

legemiddelvirkning samt vekstfremmende stoffer direkte til fôrblandinger» nevnt i artikkel 13 nr. 4 bokstav b) i 
direktiv 70/524/EØF.

(3) = «Produsenter av fôrblandinger som har godkjenning til å tilsette kobber, selen og vitamin A og D direkte til
fôrblandinger» nevnt i artikkel 13 nr. 4 bokstav b) i direktiv 70/524/EØF.
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I.2 LISTE OVER REGISTRERTE VIRKSOMHETER/MELLOMMENN

(artikkel 10 nr. 1 i direktiv 95/69/EF)

1 2 3 4 5 6  

Navn eller Merknader til

Godkjennings- Virksomhets- forretnings- Adresse(3) artikkel 13 i Merknader

nummer kode(1) navn(2) direktiv 

70/524/EØF(4) 

(1) A = virksomheter nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) i direktiv 95/69/EF.
B = virksomheter nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav b) i direktiv 95/69/EF.
C = virksomheter nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav c) i direktiv 95/69/EF.
D = virksomheter nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav d) i direktiv 95/69/EF.
I = mellommenn nevnt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 95/69/EF.

(2) Navn eller forretningsnavn på virksomheten/mellommannen og eventuelt på representanten.
(3) Adresse til virksomheten/mellommannen og eventuelt til representanten.
(4) (1) = «Produsenter av fôrblandinger som har godkjenning til å bruke ned til 0,05 vektprosent premiks i fôrblandingene» 

nevnt i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 70/524/EØF.
(2) = «Produsenter av fôrblandinger som har godkjenning til å tilsette kobber, selen og vitamin A og D direkte til

fôrblandinger» nevnt i artikkel 13 nr. 4 bokstav b) i direktiv 70/524/EØF.

KAPITTEL II

Godkjenningsnummeret nevnt i artikkel 5 nr. 1 og registreringsnummeret nevnt i artikkel 10 nr. 1 i 
direktiv 95/69/EF skal ha følgende form:

1. Tegnet ‘α’ dersom virksomheten eller mellommannen er godkjent.

2. ISO-koden for medlemsstaten eller tredjestaten der virksomheten eller mellommannen har sin
beliggenhet.

3. Det nasjonale referansenummeret med høyst åtte alfanumeriske tegn.
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