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RÅDSDIREKTIV 98/92/EF

2001/EØS/46/02

av 14. desember 1998
om endring av direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer og av direktiv 95/69/EF
om fastsettelse av vilkår og regler for godkjenning og registrering av visse virksomheter og
mellommenn på fôrvareområdet(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 43,

De relevante bestemmelsene i direktiv 70/524/EØF og
95/69/EF bør endres tilsvarende —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

I direktiv 70/524/EØF gjøres følgende endringer:

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

I artikkel 6 skal nr. 2 lyde:

ut fra følgende betraktninger:
Ifølge artikkel 14 i rådsdirektiv 95/69/EF(4) skal Rådet vedta
størrelsen på gebyrene som skal innkreves for godkjenning av
virksomheter og deres mellommenn.
Ifølge artikkel 6 i rådsdirektiv 70/524/EØF av
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(5) kan
medlemsstaten som opptrer som rapportør, innkreve et gebyr
for undersøkelsen av saksmapper vedrørende fellesskapsgodkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer. Rådet skal fastsette
størrelsen på gebyret.
En undersøkelse av hvordan de aktuelle tjenestene finansieres
i de enkelte medlemsstatene, har vist at en fastsettelse på
fellesskapsplan av størrelsen på gebyrene ville være et
uforholdsmessig stort inngrep i medlemsstatenes eksisterende
systemer for innkreving av gebyrer. Dessuten varierer
medlemsstatenes kostnader for å yte tjenestene svært mye,
særlig på grunn av de store forskjellene i lønnskostnader.
For å unngå konkurransevridning bør Rådet likevel fastsette
harmoniserte regler for beregningen av størrelsen på gebyrene.

_____________________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 346 av 22.12.1998, s. 49, 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 C 155 av 20.5.1998, s. 29.
(2) EFT C 292 av 21.9.1998.
(3) EFT C 284 av 14.9.1998, s. 91.
(4) EFT L 332 av 30.12.1995, s. 15.
(5) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 98/19/EF
(EFT L 96 av 28.3.1998, s. 39).

«2. Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert
flertall etter forslag fra Kommisjonen, skal innen
1. april 1999 vedta regler for beregning av størrelsen på
gebyrene nevnt i nr. 1.»
Artikkel 2
I direktiv 95/69/EF gjøres følgende endringer:
Artikkel 14 skal lyde:
«Artikkel 14
Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert flertall
etter forslag fra Kommisjonen, skal innen 1. april 1999
vedta regler for beregning av størrelsen på gebyrene som
skal innkreves for godkjenning av virksomheter og deres
mellommenn.»
Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter som
er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
31. mars 1999. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen
om dette.
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 om-handler.
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Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 1998.

For Rådet
W. MOLTERER
Formann
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