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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), 
på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 
11. oktober 2000, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 95/53/EF av 25. oktober 1995(4) fastsettes
prinsippene for gjennomføring av offentlige kontroller på
fôrvareområdet. Erfaring har vist at det når det er
hensiktsmessig bør være mulighet for å definere disse
prinsippene mer nøyaktig på fellesskapsplan for å
fastlegge en pålitelig og harmonisert framgangsmåte og
innføre den nye kontrollordningen for produkter fra
tredjestater som brukes i fôrvarer.

2) For å verne menneskers og dyrs helse samt miljøet bør
sakkyndige fra Kommisjonen og medlemsstatene kunne
foreta kontroller på stedet ikke bare i Fellesskapet, men
også i tredjestater, særlig når det i en tredjestat har
oppstått en situasjon som kan få negativ innvirkning på
den helsemessige kvaliteten til fôrvarer som bringes i
omsetning i Fellesskapet.

3) Kommisjonen bør dessuten ha mulighet til om nødvendig
å sende sakkyndige for å foreta kontroller på stedet
innenfor Fellesskapet for å kontrollere om
fellesskapsreglene overholdes, og eventuelt vedta
fellesskapstiltak.

4) Av samme grunn bør det innføres en verneordning.
Innenfor denne rammen må Kommisjonen kunne handle
ved å vedta tiltak tilpasset situasjonen.

5) Ved direktiv 95/53/EF fastsatte Rådet prinsippet om å
gjennomføre årlige, samordnede kontrollprogrammer på
fellesskapsplan på grunnlag av en rekommandasjon fra
Kommisjonen.

6) I særlige tilfeller der det er berettiget av hensyn til
menneskers eller dyrs helse, bør kontrollene som
gjennomføres av og i medlemsstatene, styrkes. For å
sikre en ensartet og effektiv gjennomføring av
kontrollene og undersøkelsene i Fellesskapet i disse
tilfellene, bør Kommisjonen gis ansvaret for å vedta
særlige samordnede kontrollprogrammer.

7) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(5).

8) Rådsdirektiv 95/53/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 95/53/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 skal nytt ledd lyde:

«Gjennomføringsregler for denne artikkel skal eventuelt
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23.»

2. I artikkel 7 skal nytt ledd lyde:
«Gjennomføringsregler for denne artikkel skal eventuelt
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23.»

3. Ny artikkel 9a og 9b skal lyde:

«Artikkel 9a

1. Dersom det på en tredjestats område oppstår eller
brer seg et problem som kan utgjøre en alvorlig fare for
menneskers eller dyrs helse eller for miljøet, skal
Kommisjonen på eget initiativ eller på anmodning fra en
medlemsstat, omgående, avhengig av situasjonens alvor,

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/77/EF

av 14. desember 2000

om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
offentlige kontroller på fôrvareområdet(*) 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 333 av 29.12.2000, s. 81, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2001 av 9. november 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 6 av
24.1.2002, s. 14.

(1) EFT C 346 av 14.11.1998, s. 9. 
(2) EFT C 138 av 18.5.1999, s. 17. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 16. desember 1998 (EFT C 98 av 9.4.1999, s.

150), Rådets felles holdning av 15. november 1999 (EFT C 17 av
20.1.2000, s. 8) og europaparlamentsbeslutning av 11. april 2000 (ennå ikke
offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 20. november 2000 og
europaparlamentsbeslutning av 14. desember 2000. 

(4) EFT L 265 av 8.11.1995, s. 17. Direktivet endret ved rådsdirektiv
1999/20/EF (EFT L 80 av 25.3.1999, s. 20). (5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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treffe følgende tiltak etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 23a:

— innstille import av produkter fra hele eller deler av den
berørte tredjestaten eller fra én eller flere bestemte
produksjonsvirksomheter og eventuelt fra en
transittredjestat og/eller

— fastsette særlige vilkår for produkter som skal
importeres fra den berørte tredjestat eller deler av den.

2. I hastesaker kan imidlertid Kommisjonen midlertidig
vedta tiltakene nevnt i nr. 1 etter å ha underrettet
medlemsstatene om dette. Innen ti virkedager skal den etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 23a framlegge saken for
Den faste komité for fôrvarer med sikte på forlengelse,
endring eller oppheving av nevnte tiltak. Så lenge tiltakene
vedtatt av Kommisjonen ikke erstattes av en annen rettsakt,
får de anvendelse.

3. Dersom en medlemsstat offisielt underretter
Kommisjonen om at det er nødvendig å treffe vernetiltak,
og Kommisjonen ikke har anvendt bestemmelsene i nr. 1,
kan medlemsstaten treffe midlertidige vernetiltak for den
aktuelle importen. Dersom en medlemsstat treffer
midlertidige vernetiltak, skal den omgående underrette de
andre medlemsstatene og Kommisjonen. Kommisjonen
skal innen ti virkedager framlegge saken for Den faste
komité for fôrvarer etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
23 med sikte på forlengelse, endring eller oppheving av de
nasjonale midlertidige vernetiltakene.

Artikkel 9b

1. Kommisjonens og medlemsstatenes sakkyndige kan
om nødvendig foreta kontroller på stedet i tredjestater for å
undersøke om garantiene gitt av disse statene med hensyn
til vilkårene for produksjon og omsetning av produktene
kan anses for minst å tilsvare dem som kreves i
Fellesskapet.

2. Kontrollene nevnt i nr. 1 skal foretas på vegne av
Fellesskapet, som skal dekke kostnadene ved dem.

3. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om
resultatet av kontrollene nevnt i nr. 1.

4. Gjennomføringsregler for denne artikkel skal om
nødvendig vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
23.»

4. Tittelen til kapittel IV skal lyde:

«ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG
KONTROLLER»

5. Ny artikkel 17a skal lyde:

«Artikkel 17a
1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 15 og
dersom det er nødvendig for en ensartet anvendelse av
kravene i dette direktiv, kan Kommisjonens og
medlemsstatenes sakkyndige foreta kontroller på stedet i
samarbeid med vedkommende nasjonale myndigheter for å
undersøke om bestemmelsene i dette direktiv, særlig
artikkel 4, 5, 7, 11 og 12, anvendes.

Medlemsstatenes sakkyndige skal utnevnes av
Kommisjonen etter forslag fra medlemsstatene.

2. Den medlemsstat på hvis territorium kontrollen
foretas, skal gi Kommisjonens og medlemsstatenes
sakkyndige all nødvendig bistand i utførelsen av deres
oppgave.

3. Resultatet av kontrollene skal drøftes med den
berørte medlemsstats vedkommende myndighet før det
utarbeides og utsendes en sluttrapport.

Kommisjonen skal underrette medlemsstatene og
Europaparlamentet om resultatet av kontrollene.

4. Dersom Kommisjonen eller en medlemsstat mener at
resultatene av kontrollen gjør det berettiget, skal disse
undersøkes av Den faste komité for fôrvarer. Kommisjonen
skal gjøre de nødvendige vedtak etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 23.

5. Kommisjonen skal følge situasjonens utvikling og
endre eller oppheve vedtakene nevnt i nr. 4 etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 23.

6. Gjennomføringsregler for denne artikkel skal vedtas
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23.»

6. I artikkel 22 skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Med forbehold for nr. 1, 2 og 3 skal Kommisjonen
treffe nødvendige tiltak etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 23 dersom vern av menneskers og dyrs helse eller
av miljøet krever at det raskt iverksettes begrensede,
særlige og samordnede tiltak på fellesskapsplan.

Disse programmene skal særlig anvendes i situasjoner som
skyldes en bestemt hendelse.»

7. Artikkel 23 skal lyde:

«Artikkel 23

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
fôrvarer (heretter kalt «komiteen»).

2. Når det vises til denne artikkel, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
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Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning
1999/468/EF skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.»

8. Ny artikkel 23a skal lyde:

«Artikkel 23a

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
fôrvarer (heretter kalt «komiteen»).

2. Når det vises til denne artikkel, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning
1999/468/EF skal være 15 dager.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest 29. desember 2001 sette i
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. 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. 

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE D. GILLOT

President Formann


