
RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 43,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

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

ut fra følgende betraktninger:

I artikkel 13-16 i direktiv 70/524/EØF(4), som endret ved
direktiv 96/51/EF(5), fastsettes det visse bestemmelser om
distribusjon og iblanding av tilsetningsstoffer og premikser i
fôrvarer og om merking av tilsetningsstoffer, premikser og
fôrblandinger.

I artikkel 3 og i vedlegget til direktiv 82/471/EØF(6) er det
fastsatt visse tiltak for markedsføring og merking av disse
produktene.

Tidsfristen 1. april 1998, som er fastsatt for gjennomføring i
medlemsstatene av endringene i direktiv 70/524/EØF og
82/471/EØF, innført ved henholdsvis direktiv 96/51/EF og
95/69/EF(7), er uforenlig med datoene fastsatt i direktiv
95/69/EF for avslutning av framgangsmåtene for godkjenning
(1. april 2001) og registrering (1. september 1998) av visse
virksomheter og mellommenn på fôrvareområdet. De aktuelle
bestemmelser får anvendelse med forbehold for tidsfristene
fastsatt i direktiv 95/69/EF. Direktiv 70/524/EØF og
82/471/EØF må likevel endres for å oppnå rettslig
sammenheng.

Rådsdirektiv 95/53/EF av 25. oktober 1995 om fastsettelse av
prinsippene for organisering av offentlige kontroller på
fôrvareområdet(8) skal omfatte alle produkter og stoffer som
brukes i fôrvarer i Fellesskapet.

For å nå dette målet bør direktiv 96/25/EF oppføres på listen
over forskrifter som direktiv 95/53/EF får anvendelse på.
Henvisningen til rådsdirektiv 77/101/EØF av 23. november
1976 om markedsføring av ublandede fôrvarer(9) bør strykes
fra denne listen, ettersom det siden er blitt opphevet ved
direktiv 96/25/EF.

I direktiv 95/69/EF fastsettes det at medlemsstatene hvert år
skal sende de andre medlemsstatene en liste over godkjente
virksomheter. Framgangsmåtene for godkjenning av
virksomheter skal være avsluttet innen 1. april 2001. Inntil da
må derfor meldingen med henblikk på offentlige kontroller på
fôrvareområdet, særlig handelen innenfor Fellesskapet, også
omfatte virksomheter som, selv om de ennå ikke er godkjent, i
samsvar med vilkårene fastsatt i direktivet fortsatt kan drive sin
virksomhet.

Direktiv 70/524/EF, 82/471/EØF, 95/53/EF og 95/69/EF bør
derfor endres tilsvarende — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 70/524/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 13 skal nytt nr. 6 lyde:

«6. Nr. 1-3 får anvendelse med forbehold for artikkel 4
nr. 2 og artikkel 9 nr. 2 i direktiv 95/69/EF.»

2. Ny artikkel 16a skal lyde:

«Artikkel 16a

Artikkel 14-16, som viser til godkjennings- og
registreringsnumrene fastsatt i direktiv 95/69/EF, får
anvendelse fra 1. april 2001.» 
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RÅDSDIREKTIV 1999/20/EF

av 22. mars 1999

om endring av direktiv 70/524/EF om tilsetningsstoffer i fôrvarer, 82/471/EØF om visse
produkter som brukes i fôrvarer, 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av

offentlige kontroller på fôrvareområdet og 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 80 av 25.3.1999, s. 20, 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 266 av 25.8.1998, s. 14.
(2) EFT C 328 av 26.10.1998, s. 80.
(3) EFT C 40 av 15.2.1999, s. 10.
(4) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 98/92/EF

(EFT L 346 av 22.12.1998, s. 49).
(5) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 39.
(6) EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8. Direktivet sist endret ved direktiv 96/25/EF

(EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35).
(7) EFT L 332 av 30.12.1995, s. 15. Direktivet endret ved direktiv 98/92/EF.

(8) EFT L 265 av 8.11.1995, s. 17.
(9) EFT L 32 av 3.2.1977, s 1. Direktivet opphevet ved direktiv 96/25/EF 

(EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35).
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Artikkel 2

I direktiv 82/471/EØF gjøres følgende endringer:

1. i artikkel 3 skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Nr. 3 får anvendelse med forbehold for artikkel 4 
nr. 2 i direktiv 95/69/EF.»

2. For produktene nevnt i kapittel I.1 1 bokstav a) 
kolonne 7 («særlige bestemmelser») i vedlegget til
direktiv 95/69/EF, skal siste strekpunkt under
opplysninger som skal angis på produktets emballasje, på
beholderen eller på en etikett på beholderen, lyde:

«— fra 1. april 2001: godkjenningsnummer.»

Artikkel 3

I artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i direktiv 95/53/EF skal nytt tredje
strekpunkt lyde:

«—Rådsdirektiv 96/25/EF av 29. april 1996 om
markedsføring av fôrvarer, om endring av direktiv
70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF
og om oppheving av direktiv 77/101/EØF.»

Artikkel 4

I artikkel 6 nr. 2 i direktiv 95/69/EF skal annet og tredje
punktum lyde:

«Medlemsstatene skal før 31. desember hvert år sende de
andre medlemsstatene en liste over virksomhetene nevnt
i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) og b) og over mellommenn
godkjent i samsvar med artikkel 3 nr. 1 samt en liste over
tilsvarende virksomheter og mellommenn nevnt i artikkel
4 nr. 2 som har sendt inn søknad om godkjenning som
medlemsstatene ennå ikke har tatt stilling til.

Medlemsstatene skal på anmodning sende de andre
medlemsstatene hele eller deler av listen over

virksomhetene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c)-f) og
hele eller deler av listen over tilsvarende virksomheter
nevnt i artikkel 4 nr. 2 som har sendt inn søknad om
godkjenning som medlemsstatene ennå ikke har tatt
stilling til.»

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 1999 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette. Medlemsstatene skal anvende
bestemmelsene fra 1. oktober 1999.

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 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.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 6

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. mars 1999.

For Rådet

G. VERHEUGEN
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