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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 95/53/EF av 25. oktober 1995
om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige
kontroller på fôrvareområdet(1), og

ut fra følgende betraktninger:

Dersom produkter som innføres til Fellesskapets tollområde,
ikke frigis for fri omsetning på territoriet til medlemsstaten
som foretar kontrollen, skal vedkommende myndighet
overlevere et dokument til den berørte person, der det angis av
hvilken type kontroll som er utført, og resultatene av den.

Det bør fastsettes regler for utarbeiding og overlevering av
dokumentet.

Ved utarbeidingen av dokumentet bør det tas hensyn til en
eventuell framtidig elektronisk overføring av opplysningene
det inneholder.

Denne enhetlige metoden gjør det mulig å utarbeide
dokumentet på bare ett av Fellesskapets offisielle språk.

Det må opprettes et nært samarbeid mellom tollmyndighetene
og vedkommende myndighet på fôrvareområdet for å sikre at
kontrollrutinene ikke omgås.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 95/53/EF,
skal utarbeides i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg A.
Dokumentet skal bestå av bare ett ark.

2. Reglene fastsatt i vedlegg B, skal følges ved
utarbeidingen av dokumentet etter modellen i vedlegg A.

3. Dokumentet etter modellen i vedlegg A skal utarbeides på
ett av Fellesskapets språk som aksepteres av vedkommende
myndighet i medlemsstaten der produktene innføres fra
tredjestaten til Fellesskapets tollområde.

Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten kan
om nødvendig kreve fra den berørte person nevnt i artikkel 2
nr. 1, en oversettelse til ett av den aktuelle medlemsstats
offisielle språk av dokumentet etter modellen i vedlegg A utfylt
i samsvar med vedlegg B. Oversettelsen skal erstatte de
tilsvarende opplysningene i det aktuelle dokumentet.

4. Endringer eller strykninger i dokumentet etter modellen i
vedlegg A som er foretatt av uvedkommende, gjør dokumentet
ugyldig.

Artikkel 2 

1. Et dokument etter modellen i vedlegg A skal overleveres
av vedkommende myndighet på innførselsstedet til den berørte
person i de tilfellene som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 i 
direktiv 95/53/EF, og særlig dersom

a) produktene kommer direkte fra en tredjestat og er
beregnet på frigivelse for fri omsetning i en annen
medlemsstat enn den som utførte kontrollene nevnt i
artikkel 5 og eventuelt i artikkel 7 i direktiv 95/53/EF,

b) tredjestatsprodukter forlater en frisone, et frilager eller
tollager og er beregnet på frigivelse for fri omsetning i en
annen medlemsstat enn den der frisonen, frilageret eller
tollageret ligger.

2. Dersom et vareparti deles opp, skal det utstedes et
dokument etter modellen i vedlegg A for hvert delparti.

3. Et dokument etter modellen i vedlegg A utfylt i samsvar
med vedlegg B, skal ledsage varepartiet det gjelder, inntil
varepartiet blir frigitt for fri omsetning i Fellesskapet.
Dokumentet skal framlegges for vedkommende myndighet i
medlemsstaten der produktene frigis for fri omsetning,
sammen med en kopi av resultatene av eventuelle
laboratorieundersøkelser.

KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF

av 10. september 1998

om fastsettelse av standarddokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 1 i rådsdirektiv 95/53/EF og
visse regler for kontroll med fôrvarer som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(*) 

______________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 261 av 24.9.1999, s. 32, 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 265 av 8.11.1995, s. 17.
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4. Medlemsstatene skal sørge for at tollmyndighetene ikke
tillater at produktene frigis for fri omsetning i Fellesskapets
tollområde uten at det er framlagt opplysninger både i form av
et dokument etter modellen i vedlegg A utfylt i samsvar med
vedlegg B, og opplysninger om eventuell ytterligere kontroll
utført av vedkommende myndigheter om at kontrollene av de
aktuelle produktene er utført i samsvar med artikkel 5 og 7 i
direktiv 95/53/EF til full tilfredshet for vedkommende
myndighet i medlemsstaten der produktene frigis for fri
omsetning.

5. Vedkommende myndighet i medlemsstaten der
produktene frigis for fri omsetning i Fellesskapets tollområde,
skal oppbevare dokumentet etter modellen i vedlegg A og en
kopi av resultatene av eventuelle laboratorieundersøkelser i
minst 18 måneder.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv,
innen 31. mars 1999. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. april 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 viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. september 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG A

DOKUMENT FOR KONTROLL MED PRODUKTER SOM BRUKES I FÔRVARER OG
INNFØRES TIL EF FRA TREDJESTATER
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP DIREKTIV 95/53/EF — ARTIKKEL 9

A 1 Avsender/eksportør Dokument for kontroll med produkter som brukes i 
fôrvarer og innføres til EF fra tredjestater  

2 Løpenummer 

3 Mottaker 4 Tolldokument nr.

5 Følgedokument

5.1 Laboratorieprøver i samsvar med artikkel 6 i direktiv 96/25/EF
foreligger          1. [  ]  Ja         2. [  ]  Nei    

6 Deklarant/representant 7 Opprinnelse

7.1 (Hvis relevant) Godkjennings-/registreringsnummer:

8 Varebeskrivelse 9 KN-kode 11 Bruttovekt (kg)
[  ] 8.1 [  ] 8.4

[  ] 8.2 [  ] 8.5 10 Antall kolli 12   Nettovekt (kg)

[  ] 8.3 [  ] 8.6 

B 13 Kontroller i samsvar med artikkel 5 i direktiv 95/53/EF

13.1 [  ] Dokumentkontroll                                               13.2 Identitetskontroll     1. [  ]  Ja      2. [  ]  Nei  

14 Kontroller i samsvar med artikkel 7 i direktiv 95/53/EF

14.2 Laboratorieprøver utført           1. [  ]  Ja    2. [  ]  Nei
Analysetype:
Dersom ja, se vedlagt kopi av resultatene

14.1 Fysisk kontroll    1. [  ]  Ja          2. [  ]  Nei                14.3 Laboratorieprøver under utarbeiding 1. [  ]  Ja     2. [  ]  Nei
Analysetype:

C 15 Full identifikasjon av vedkommende myndighet på 16 Tjenestemann med fullmakt
innførselsstedet og offisielt stempel 

.......................................................................................................
Sted og dato

........................................................................................................
Underskrift

........................................................................................................
Navn med blokkbokstaver  

D 17 (Valgfritt) Forbeholdt vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten  
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VEDLEGG B

NÆRMERE REGLER FOR UTARBEIDINGEN AV DOKUMENTET ETTER MODELLEN I
VEDLEGG A

A. Opplysninger om vareparti

1. Avsender/eksportør

Oppgi fullt navn og adresse til vedkommende person eller selskap.

2. Løpenummer

Oppgi løpenummeret som vedkommende myndighet har tildelt dokumentet.

3. Mottaker

Oppgi fullt navn og adresse til personen eller selskapet som skal motta varene.

4. Tolldokument

Oppgi tolldokumentets nummer.

5. Følgedokument

Oppgi en henvisning til dokumentet som ledsager varepartiet.

5.1 Sett kryss i relevant rubrikk. Sett kryss i «1. [...] Ja» dersom det er tatt laboratorieprøver
som nevnt i artikkel 6 i direktiv 96/25/EF.

6. Deklarant/representant

Oppgi fullt navn og adresse til personen eller selskapet. Dersom deklaranten og
eksportøren/avsenderen er samme person, oppgi «avsender» eller «eksportør».

7. Opprinnelse

Oppgi navn og adresse til virksomheten eller opprinnelsesstedet.

7.1 Oppgi eventuelt godkjennings- eller registreringsnummer til virksomheten.

8. Varebeskrivelse

Sett kryss i relevant rubrikk:
«[ ] 8.1» — for tilsetningsstoffer/premikser
«[ ] 8.2» — for fôrmidler
«[ ] 8.3» — for fôrblandinger
«[ ] 8.4» — for produkter nevnt i direktiv 82/471/EØF
«[ ] 8.5» — for fôrvarer med særlige ernæringsformål
«[ ] 8.6» — for andre produkter — spesifiser:

9. KN-kode

Oppgi KN-koden.

10. Antall kolli

Oppgi antall kolli eller «bulk» for produkter som ikke er emballert.

11. Bruttovekt (kg)

Oppgi bruttovekten i kg.

12. Nettovekt

Oppgi nettovekten i kg.

B. Utført kontroll

13. Kontroll i samsvar med artikkel 5 i direktiv 95/53/EF

13.1 Sett kryss.

13.2 Sett kryss i relevant rubrikk.
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14. Kontroll i samsvar med artikkel 7 i direktiv 95/53/EF

14.1 Sett kryss i relevant rubrikk.

14.2 Sett kryss i relevant rubrikk. Sett kryss i «1. [...] Ja» dersom det er utført laboratorieprøver
og resultatene foreligger. Vedlegg i så fall en bekreftet kopi av resultatene av
laboratorieprøvene, og angi hvilken type analyse det er bedt om med henvisning til det
relevante direktiv som fastsetter Fellesskapets analysemetoder for offentlig kontroll av
fôrvarer, eller angi analysetype.

14.3 Sett kryss i relevant rubrikk. Sett kryss i «1. [...] Ja» dersom det er utført laboratorieprøver
og resultatene ikke foreligger ennå. Angi i så fall hvilken type analyse det er bedt om med
henvisning til det relevante direktiv som fastsetter Fellesskapets analysemetoder for
offentlig kontroll av fôrvarer, eller angi analysetype.

C. Bekreftet gyldighet

15. Full identifikasjon av vedkommende myndighet på innførselsstedet og offisielt stempel

Oppgi navnet på kontoret til vedkommende myndighet på innførselsstedet, og påfør offisielt
stempel, som skal ha en annen farge enn den som er brukt i dokumentet.

16. Tjenestemann med fullmakt

Sett inn dato, underskrift til tjenestemann med fullmakt fra vedkommende myndighet og
dennes fulle navn med store bokstaver.

D. Tilleggsmerknaderc* 

17. Forbeholdt vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten

Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten kan benytte denne delen av
dokumentet til eventuelle merknader.

_____________________

* Valgfritt
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