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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF

av 23. juli 2001

om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige 
kontroller på fôrvareområdet og direktiv 70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF om fôrvarer(*) 

2003/EØS/49/01

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

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) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Tryggheten ved fôrvareprodukter har høyeste prioritet, 
og det må sikres at produkter som bringes i omsetning 
innenfor Fellesskapet for det formål å anvendes som 
fôrvare, er trygge. Rådsdirektiv 95/53/EF av 25. oktober 
1995 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
kontroller på fôrvareområdet(4) bidrar til å nå dette mål.

2) Rådsdirektiv 74/63/EØF er opphevet ved artikkel 16 i 
rådsdirektiv 1999/29/EF av 22. april 1999 om uønskede 
stoffer og produkter i fôrvarer(5). Henvisningene til 
direktiv 74/63/EØF må derfor endres i henhold til 
tabellen i vedlegg IV til direktiv 1999/29/EF.

3) Definisjonene i direktiv 70/524/EØF(6), 95/53/EF og 
96/25/EF(7) om fôrvarer må endres når det gjelder 
henvisningen til omsetning av fôrvareprodukter.

4) Det har nylig vært to tilfeller av alvorlig 
dioksinforurensning av fôrvareprodukter. Erfaringene 
med disse to tilfellene av forurensning tilsier at det 

er nødvendig å forbedre de framgangsmåter som skal 
følges når et fôrvareprodukt utgjør en alvorlig risiko 
for menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet, eller når 
det påvises visse overtredelser av direktiv 1999/29/EF. 
Målet er å oppnå en bedre håndtering av risikofaktorer 
som gjør det umulig å sikre det beskyttelsesnivå for 
menneskehelsen, dyrehelsen og miljøet som er fastsatt 
i Fellesskapets regelverk om fôrvarer, men uten at 
slike særlige framgangsmåter blir vanlige ved at de 
benyttes systematisk også i forbindelse med ubetydelige 
problemer.

5) En kontroll som Kommisjonen gjennomførte etter 
dioksinforurensningen av næringsmiddel- og fôrkjeden, 
avdekket at det har vært vanskelig for medlemsstatene å 
håndtere en så uvanlig krise. Erfaringene viser at det må 
innføres bestemmelser som pålegger medlemsstatene å 
utarbeide beredskapsplaner for kriser på fôrvareområdet, 
for å sikre at alvorlig risiko i forbindelse med et 
fôrvareprodukt håndteres med likeverdige garantier for 
effektivitet i hele Fellesskapet.

6) Når det i en eller flere medlemsstater har oppstått en 
alvorlig risiko for menneskehelsen, dyrehelsen eller 
miljøet på grunn av et fôrvareprodukt, og den eller de 
berørte medlemsstater ikke kan håndtere denne risiko på 
en tilfredsstillende måte, må Kommisjonen ha mulighet 
til å treffe nødvendige forebyggende tiltak, og den skal 
særlig ha myndighet til å sørge for midlertidig stans 
i handelen med og eksporten av fôrvareprodukter fra 
hele eller en del av den eller de berørte medlemsstater, 
eller fastsette særlige vilkår for de aktuelle stoffer eller 
produkter. 

7) I direktiv 1999/29/EF fastsettes grenseverdier for visse 
uønskede stoffer og produkter i fôrmidler og fôrvarer.

8) Det er allerede innført et system som gjør det mulig for 
medlemsstatene å få informasjon fra de næringsdrivende 
i alle ledd av produksjonskjeden for fôrvarer om bestemte 
tilfeller der reglene om uønskede stoffer og produkter 
ikke er fulgt. I lys av den erfaring som er høstet, og 
de tilsvarende bestemmelser i Fellesskapets regelverk 
om alminnelig produktsikkerhet, bør systemet forbedres 
og utvides slik at det kan anvendes i alle tilfeller der 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 234 av 1.9.2001, s. 55, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2002 av 12. juli 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 
31.10.2002, s. 1.

(1)    EFT C 274 E av 26.9.2000, s. 28 og EFT C 96 E av 27.3.2001, s. 279. 
(2)    EFT C 367 av 20.12.2000, s 11. 
(3)    Europaparlamentsuttalelse av 4.10.2000 (EFT C 178 av 22.6.2001, s. 169), 

Rådets felles holdning av 12.2.2001 (EFT C 93 av 23.3.2001, s. 1) og 
europaparlamentsbeslutning av 15.5.2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT). 
Rådsbeslutning av 19.6.2001. 

(4)    EFT L 265 av 8.11.1995, s. 17. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2000/77/EF (EFT L 333 av 29.12.2000, s. 81). 

(5)    EFT L 115 av 4.5.1999, s. 32. 
(6)    Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer 

i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). Direktivet sist endret ved 
rådsdirektiv 1999/20/EF (EFT L 80 av 25.3.1999, s. 20). 

(7)    Rådsdirektiv 96/25/EF av 29. april 1996 om markedsføring av fôrmidler 
(EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35). Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2000/16/EF (EFT L 105 av 3.5.2000, s. 36). 
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en næringsdrivende fastslår at et fôrvareprodukt utgjør 
en alvorlig risiko for menneskehelsen, dyrehelsen eller 
miljøet.

9) For øyeblikket foreligger det en plikt til å underrette de 
øvrige medlemsstater og Kommisjonen når et parti med 
fôrmidler eller fôrvarer som overskrider grenseverdiene 
for uønskede stoffer og produkter, kan komme til å bli 
sendt til andre medlemsstater.

10) Et slikt system for rask utveksling av opplysninger må 
tas inn i direktiv 95/53/EF, og faste framgangsmåter 
må innføres for at systemet skal virke, slik at det i 
framtiden kan anvendes i alle tilfeller der et produkt 
setter menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet i fare, 
og for at kontrollordningen som helhet kan bli bedre. Av 
forenklings- og effektiviseringshensyn må systemet også 
få anvendelse når en medlemsstat avviser et produkt fra 
en tredjestat i forbindelse med importkontroll. De faste 
framgangsmåtene kan med visse endringer være de 
samme som framgangsmåtene fastsatt for utveksling 
av opplysninger i hastesituasjoner i henhold til 
rådsdirektiv 92/59/EØF av 29. juni 1992 om alminnelig 
produktsikkerhet(1).

11) Det er ikke mulig å regne opp alle former for potensielt 
farlig biologisk eller kjemisk forurensning som kan 
forekomme som følge av uhell eller lovstridige handlinger, 
og som kan få innvirkning på et fôrvareprodukt.

12) Det må tas hensyn til risikoen for at det kan oppstå 
fare som følge av feilmerking eller i forbindelse med 
håndtering, transport, lagring eller bearbeiding.

13) For å gjøre kontrollordningen og de relevante 
kontrolltiltak mer effektive må medlemsstatene, ved 
mistanke om forurensning som utgjør en alvorlig risiko 
for menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet, være 
forpliktet til å kontrollere forurensningens art og omfang 
og bestrebe seg på å identifisere kilden med sikte på å 
kunne påvise eventuell annen forurensning.

14) I henhold til direktiv 95/53/EF skal medlemsstatene 
hvert år, og første gang innen 1. april 2000, oversende 
Kommisjonen opplysninger om resultatet av sine 
kontroller. Det er også fastsatt at Kommisjonen vil 
benytte disse rapporter til å utarbeide og legge fram en 
samlet og sammenfattende rapport om resultatene av de 
kontroller som er foretatt på fellesskapsplan, sammen 
med et forslag til et samordnet kontrollprogram for det 
påfølgende år. Når medlemsstatene og Kommisjonen 
setter opp prioriteringer for de årlige samordnede 
kontrollprogrammene, skal de ta hensyn til opplysninger 
om forurensning som har betydning for tryggheten 
ved fôrvareprodukter. Alle opplysninger om risiko for 
menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet i tilknytning 

til omsetning og bruk av fôrvareprodukter, kan 
lettere analyseres når de er gitt på en harmonisert og 
standardisert måte.

15)  På denne bakgrunn bør rådsdirektiv 95/53/EF, 
70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I rådsdirektiv 95/53/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) i bokstav a) skal annet strekpunkt lyde:

«— rådsdirektiv 1999/29/EF av 22. april 1999 om 
uønskede stoffer og produkter i fôrvarer(*).

____________

(*) EFT L 115 av 4.5.1999, s. 32.»

b) bokstav e) skal lyde:

«e)  «fôrvareprodukt» eller «produkt»: enhver fôrvare 
og ethvert stoff som brukes i fôrvare;»

c)  bokstav h) skal lyde:

«h) «bringe i omsetning» eller «omsetning»: besittelse 
av et fôrvareprodukt med henblikk på salg, 
herunder utbud, eller enhver annen form for 
overdragelse til tredjemann, enten som gave eller 
mot vederlag, samt selve salget og de andre former 
for overdragelse.»

2.  Etter artikkel 4 skal ny artikkel 4a lyde:

 «Artikkel 4a

 1. Hver medlemsstat skal utarbeide en beredskapsplan 
med beskrivelse av hvilke tiltak som umiddelbart skal 
treffes når det er påvist at et fôrvareprodukt utgjør en 
alvorlig risiko for menneskehelsen, dyrehelsen eller 
miljøet, og med nøyaktig angivelse av myndighetsområde 
og ansvar samt kanaler for informasjonsoverføring. 
Medlemsstatene skal gjennomgå disse planene etter 
behov, særlig på bakgrunn av endringer i organiseringen 
av kontrollmyndighetenes tjenester og de erfaringer som 
gjøres, herunder erfaringer fra simuleringsøvelser.

 2. Medlemsstatene skal oversende sine beredskapsplaner 
til Kommisjonen, samt endringer i disse planer.

(1)    EFT L 228 av 11.8.1992, s. 24.
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 3. Kommisjonen skal gjennomgå planene og foreslå 
eventuelle endringer for de berørte medlemsstater som 
kan bidra til å sikre at de forskjellige medlemsstatenes 
beredskapsplaner har likeverdige garantier for effektivitet. 
Når det er nødvendig for å nå dette mål, kan Kommisjonen 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23 gi retningslinjer 
for harmonisering av beredskapsplanene.»

3. I artikkel 12 skal nr. 1 lyde:

 «1. Vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten 
kan, uten forskjellsbehandling, foreta stikkprøvekontroll 
på bestemmelsesstedet for å kontrollere om produktene 
er i samsvar med bestemmelsene i artikkel 2 nr. 1 bokstav 
a). Medlemsstatene kan, i den grad det er nødvendig 
for å kunne gjennomføre stikkprøvekontrollen, be de 
næringsdrivende melde fra om produktenes ankomst. 
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen når de 
benytter seg av denne muligheten.»

4. I artikkel 13 nr. 1 skal annet strekpunkt lyde:

 « — om nødvendig uskadeliggjøres».

5. I artikkel 14 skal første ledd lyde:

 «Dersom produktene destrueres, brukes til andre formål, 
sendes tilbake til opprinnelsesstaten eller uskadeliggjøres 
som nevnt i artikkel 13 nr. 1, skal bestemmelsesstaten 
omgående ta kontakt med avsenderstaten. Avsenderstaten 
skal treffe nødvendige tiltak og underrette 
bestemmelsesstaten om hvilken type kontroll som er 
foretatt, resultatene av denne, hvilke vedtak som er gjort, 
og begrunnelsen for vedtakene.»

6. Etter artikkel 15 skal nytt avsnitt 3a lyde:

 «A v s n i t t   3 a

 Beskyttelsesklausul

 Artikkel 15a

 1. Dersom et problem som skyldes et fôrvareprodukt, 
og som kan utgjøre en alvorlig risiko for menneskehelsen, 
dyrehelsen eller miljøet, oppstår i en eller flere 
medlemsstater og ikke kan løses på tilfredsstillende måte 
ved tiltak fra den eller de berørte medlemsstaters side, 
skal Kommisjonen på eget initiativ eller på anmodning 
fra en medlemsstat, umiddelbart og alt etter situasjonens 
alvor, treffe følgende tiltak etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 23a:

— midlertidig stanse omsetning i Fellesskapet, bruk i 
fôrvarer eller eksport til tredjestater av produkter som 
kommer fra hele eller en del av den eller de berørte 
medlemsstater, eller som kommer fra en eller flere 
virksomheter på Fellesskapets territorium, eller

— fastsette særlige vilkår for omsetning i Fellesskapet, 
bruk i fôrvarer eller eksport til tredjestater av produkter 
som kommer fra hele eller en del av den eller de 
berørte medlemsstater, eller som kommer fra en eller 
flere virksomheter på Fellesskapets territorium.

 2. I hastesituasjoner kan imidlertid Kommisjonen 
vedta tiltakene nevnt i nr. 1 på midlertidig basis, etter å ha 
rådspurt den eller de berørte medlemsstater og underrettet 
de øvrige medlemsstater. Innen ti virkedager skal den etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 23a forelegge saken 
for Den faste komité for fôrvarer, nedsatt ved artikkel 1 
i beslutning 70/372/EØF(*), med sikte på å få avgjort om 
tiltakene skal forlenges, endres eller oppheves.

 Når en medlemsstat offisielt underretter Kommisjonen om 
at det må treffes beskyttelsestiltak og Kommisjonen ikke 
har truffet tiltakene nevnt i nr. 1, kan denne medlemsstat 
vedta midlertidige beskyttelsestiltak med hensyn til bruk 
eller omsetning. Når en medlemsstat vedtar slike tiltak, 
skal den umiddelbart underrette de øvrige medlemsstater 
og Kommisjonen om dette. Innen ti virkedager skal 
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 
23a forelegge saken for Den faste komité for fôrvarer, 
med sikte på å få avgjort om medlemsstatens midlertidige 
beskyttelsestiltak skal forlenges, endres eller oppheves.

 Artikkel 15b

 Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet om de 
tiltak som er truffet i henhold til artikkel 9a og 15a. 
____________
(*) EFT L 170 av 3.8.1970, s. 1.»

7. Etter artikkel 16 skal nytt kapittel III A lyde:

 «KAPITTEL III A

 SYSTEM FOR INFORMASJON OM RISIKO 
KNYTTET TIL FÔRVARER

 Artikkel 16a

 Medlemsstatene skal pålegge de ansvarlige for 
virksomhetene å underrette vedkommende myndigheter 
i medlemsstatene umiddelbart dersom de har tilgang til 
opplysninger som gjør det mulig å slutte seg til at et parti 
fôrvareprodukter som de har ført inn på Fellesskapets 
territorium fra en tredjestat eller brakt i omsetning, og som 
de innehar eller eier, 

— overskrider grenseverdiene fastsatt i del A i vedlegg 
II til direktiv 1999/29/EF for at produktet skal 
kunne benyttes som fôrvare eller blandes med andre 
fôrvareprodukter, eller

— ikke er i samsvar med en av de øvrige bestemmelser 
som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i dette direktiv, 
og som en følge av dette — med tanke på produktets 
formål — utgjør en alvorlig risiko for menneskehelsen, 
dyrehelsen, eller miljøet.
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 De ansvarlige for virksomhetene skal legge fram alle 
opplysninger som er nødvendige for nøyaktig å kunne 
identifisere vedkommende produkt eller parti med 
produkter, med en så fullstendig beskrivelse som mulig 
av den risiko som produktet eller produktene utgjør, samt 
alle tilgjengelige opplysninger som kan benyttes til å 
spore produktet eller produktene. De skal også underrette 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene om hvilke 
tiltak som treffes for å forebygge risiko for menneskehelsen, 
dyrehelsen, eller miljøet, med en beskrivelse av tiltakene.

 Medlemsstatene skal fastsette de samme forpliktelser til 
å gi underretning om den risiko som fôrvareprodukter 
medfører for yrkesgrupper som overvåker besetningenes 
helse, for eksempel dem som er nevnt i artikkel 10 i 
rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak 
som skal treffes med hensyn til visse stoffer og deres 
restmengder i levende dyr og animalske produkter(*), og 
for de ansvarlige i de laboratorier som utfører analyser.

 Vedkommende myndigheter skal eventuelt anvende 
bestemmelsene i artikkel 8, 11 og 13.

 Artikkel 16b

 1. Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
har tilgang til opplysninger som ut fra en foreliggende 
risikovurdering tyder på at et parti fôrvareprodukter utgjør 
en alvorlig risiko for menneskehelsen, dyrehelsen eller 
miljøet, skal de kontrollere de mottatte opplysningene 
og om nødvendig påse at nødvendige tiltak treffes slik at 
partiet ikke benyttes i fôrvarer, pålegge det restriksjoner og 
umiddelbart undersøke nærmere om

— farens art og eventuelt mengden av uønskede stoffer,

— den mulige kilden til de uønskede stoffene eller faren,

 med sikte på å foreta en nærmere risikovurdering.

 Risikovurderingen skal eventuelt utvides til å omfatte 
andre partier av det samme produktet eller andre produkter 
i næringsmiddel- eller fôrkjeden som kan inneholde 
uønskede stoffer, eller der det kan foreligge en risiko for 
dette, og det skal da tas hensyn til at uønskede stoffer 
kan ha blitt iblandet andre fôrvareprodukter, og at farlige 
produkter kan ha blitt resirkulert inn i fôrkjeden.

 2. Dersom alvorlig risiko bekreftes i samsvar 
med nr. 1, skal medlemsstatene påse at den endelige 
bestemmelse for partiet som inneholder uønskede stoffer, 
samt dekontaminering, annen uskadeliggjøring, videre 
behandling eller destruksjon, ikke kan få skadelige 
virkninger for menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet, 
og dersom de uønskede stoffene eller risikoen for at 
slike stoffer har kunnet spre seg til andre partier eller 
til næringsmiddel- eller fôrkjeden, skal de umiddelbart 

identifisere og kontrollere andre partier av de produkter 
som anses som farlige, samt om nødvendig identifisere 
levende dyr som er fôret med farlige produkter, 
og gjennomføre de tiltak som er fastsatt i direktiv 
96/23/EF eller i andre relevante fellesskapsbestemmelser 
om dyrehelse eller næringsmiddeltrygghet i forbindelse med 
produkter av animalsk opprinnelse, samtidig som de sørger 
for samordning mellom de relevante kontrollmyndigheter 
med sikte på å unngå at de farlige produktene bringes i 
omsetning og sikre at framgangsmåtene for tilbakekalling 
av produkter som allerede er i omsetning, blir fulgt.

 Artikkel 16c

 1. Når en medlemsstat konstaterer at et fôrvareprodukt 
som er brakt i omsetning på dens territorium og på andre 
medlemsstaters territorium, eller at et produkt fra en 
tredjestat som er innført på Fellesskapets territorium med 
sikte på omsetning i en eller flere medlemsstater,

— overskrider grenseverdiene fastsatt i del A i vedlegg 
II til direktiv 1999/29/EF for at produktet skal 
kunne benyttes som fôrvare eller blandes med andre 
fôrvareprodukter, eller

— ikke er i samsvar med en av de øvrige bestemmelser 
som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i dette direktiv, 
og som en følge av dette — med tanke på produktets 
formål — utgjør en alvorlig risiko for menneskehelsen, 
dyrehelsen eller miljøet,

 skal den umiddelbart gi Kommisjonen melding om dette.

 Den skal sørge for å gi tilstrekkelige opplysninger til å 
identifisere, spore og kontrollere de aktuelle produkter 
og eventuelt de levende dyr som er fôret med disse 
produkter, og den skal angi hvilke tiltak som vil bli eller 
allerede er truffet, slik at Kommisjonen kan gi de øvrige 
medlemsstater tilfredsstillende informasjon.

 2. De berørte medlemsstater skal umiddelbart 
underrette Kommisjonen om oppfølgingstiltak som treffes 
i forbindelse med den fare det er gitt melding om, herunder 
opplysning om at risikoen ikke lenger er til stede.

 3. Kommisjonen og medlemsstatene skal innføre et 
system for rask utveksling av opplysninger og sørge for at 
det fungerer, på vilkår fastlagt etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 23, for å lette overføringen og videreformidlingen 
av de meldinger som er nevnt i nr. 1, og av de opplysninger 
som er nevnt i artikkel 8 nr. 1.

 4. Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet 
om de tiltak som er truffet for å lette overføringen og 
videreformidlingen av meldinger.
____________
(*) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10.»
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8. I artikkel 17 skal nr. 2 lyde:

 «2. Medlemsstatene skal pålegge kontrollørene 
taushetsplikt. Denne bestemmelse skal imidlertid ikke 
berøre mulighetene for vedkommende myndigheter 
i medlemsstatene til å videreformidle opplysninger 
som er nødvendige for å unngå en alvorlig risiko for 
menneskehelsen, dyrehelsen eller miljøet.»

9. Artikkel 17a skal lyde:

 «Artikkel 17a

 1. Med forbehold for artikkel 15 kan sakkyndige 
fra Kommisjonen, i den grad det er nødvendig for en 
ensartet anvendelse av dette direktiv, foreta kontroller 
på stedet i samarbeid med vedkommende myndigheter 
i medlemsstatene. Den medlemsstat på hvis territorium 
det foretas kontroll, skal gi all nødvendig hjelp til 
de sakkyndige slik at de kan utføre sine oppgaver. 
Kommisjonen skal underrette vedkommende myndigheter, 
medlemsstatene og Europaparlamentet om resultatet av 
kontrollene.

 2. Gjennomføringsbestemmelsene til denne artikkel, 
særlig om samarbeidet med nasjonale myndigheter, skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 23.»

10. I artikkel 22 gjøres følgende endringer:

a) til slutt i nr. 2 skal nytt punktum lyde:

 «Disse opplysningene skal gis i form av årlige 
rapporter, etter en mal som skal utarbeides i samsvar 
med artikkel 23.»

b) til slutt i nr. 3 skal nytt ledd lyde:

 «Den samlede og sammenfattende rapporten som 
er nevnt i første ledd, skal oversendes Europa-
parlamentet.»  

Artikkel 2

I rådsdirektiv 70/524/EØF skal artikkel 2 bokstav k) lyde:

«k) «bringe i omsetning» eller «omsetning»: besittelse 
av et fôrvareprodukt med henblikk på salg, herunder 
utbud, eller enhver annen form for overdragelse til 

tredjemann, enten som gave eller mot vederlag, samt 
selve salget og de andre former for overdragelse.»

Artikkel 3

I rådsdirektiv 96/25/EF skal artikkel 2 bokstav b) lyde:

«b) «bringe i omsetning» eller «omsetning»: besittelse 
av et fôrvareprodukt med henblikk på salg, herunder 
utbud, eller enhver annen form for overdragelse til 
tredjemann, enten som gave eller mot vederlag, samt 
selve salget og de andre former for overdragelse.»

Artikkel 4

I artikkel 12 i rådsdirektiv 1999/29/EF oppheves nr. 3 og 4.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal innen 1. september 2002 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mai 2003.

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 om handler.

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, 23. juli 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE A. NEYTS-UYTTEBROECK

President Formann


