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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3094/95
af 22 . december 1995

om støtte til skibsbygningsindustrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Eur
opæiske Fællesskab, særlig artikel 92, stk. 3 , litra e ),
artikel 94 og artikel 113,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (*),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2 ),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg ( 3 ), og

ifølge nævnte aftale afskaffes al direkte støtte til skibs
bygningsindustrien, bortset fra social støtte i forbindelse
med lukninger samt støtte til forskning og udvikling
inden for bestemte maksimumsgrænser;
nævnte aftale tillader indirekte støtteforanstaltninger til
skibsbygningsindustrien i form af kreditfaciliteter og låne
garantier til rederierne, forudsat at disse foranstaltninger
er i overensstemmelse med OECD-arrangementet om eks
portkreditter for skibe;
OECD-aftalen om overholdelse af normale konkurrence

vilkår i den kommercielle skibsbygnings- og skibsrepara
tionsindustri og de lovbestemmelser, som den indebærer
for fællesskabsretten, er af » væsentlig betydning «;

ud fra følgende betragtninger:

Gyldigheden af Rådets direktiv 90/684/EØF af 21 .
december 1990 om støtte til skibsbygningsindustrien (4 )
udløber den 31 . december 1995 ;

inden for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og
Udvikling (OECD ) er der indgået en aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og en række tredjelande om over
holdelse af normale konkurrencevilkår i den kommer

cielle skibsbygnings- og skibsreparationsindustri (5);

Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel
85 , 86 , 92 og 93 giver den mulighed for at gribe ind
imod konkurrencefordrejende foranstaltninger eller prak
sis, og de aktioner, som Kommissionen indleder mod
sådanne foranstaltninger eller sådan praksis, omhandles i
årsrapporten til medlemsstaterne;
ovennævnte aftale kan tages op til revision tre år efter, at
den er trådt i kraft —

gyldigheden af direktivets nuværende bestemmelser bør
forlænges midlertidigt, hvis nævnte aftale ikke træder i
kraft den 1 . januar 1996;
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

denne aftale forventes at træde i kraft den 1 . januar
1 996, efter at alle aftalens parter har deponeret ratifika
tions-, accept- og godkendelsesdokumenterne;
i 1 ) EFT nr. C 304 af 15 . 11 . 1995 , s. 21 .
(2 ) EFT nr. C 339 af 18. 12. 1995 .
( 3 ) Udtalelse af 23 . november 1995 (endnu ikke offentliggjort i

KAPITEL I
GENERELT

Tidende ).

(4 ) EFT nr. L 380 af 31 . 12. 1990, s. 27. Direktivet er senest
ændret ved direktiv 94/73/EF (EFT nr. L 351 af 31 . 12 .
1994, s. 10 ).

(5 ) EFT nr. C 375 af 30. 12. 1994, s. 3 .

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:
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a ) » nybygning«: bygning i Fællesskabet af følgende
selvdrevne, søgående handelsskibe:

ii ) ejes eller kontrolleres af en skibsbygger direkte
eller indirekte i kraft af kapitalandele eller på

— skibe på mindst 100 BT til person- og/eller gods
befordring

trol, når en person eller skibsbygger ejer eller
kontrollerer interesser på mere end 25 % i den

anden måde . Der formodes at være tale om kon

anden .

— skibe på mindst 100 BT til særlige formål ( f. eks.
opmudringsfartøjer og isbrydere, men ikke flyde
dokke og mobile offshoreanlæg )
— bugserbåde på mindst 365 kW
— fiskerfartøjer på mindst 100 BT til eksport uden
for Fællesskabet

— flydende og mobile skrog af ovennævnte skibe,
der ikke er færdigbyggede

men ikke orlogsfartøjer og ændring af eller tilbygning
til andre skibe, der udelukkende benyttes i militært
øjemed , forudsat at alle foranstaltninger og frem
gangsmåder i forbindelse med sådanne skibe, ændrin
ger eller tilbygninger ikke udgør skjulte tiltag til
fordel for den kommercielle skibsbygning i strid med
denne forordning.

Artikel 2

1 . Støtte, der finansieres af medlemsstaterne eller deres

regionale eller lokale myndigheder, eller ved hjælp af
statsmidler under enhver form, og som direkte eller
indirekte ydes specielt til nybygning, ombygning og repa
ration af skibe, som defineret i denne forordning, kan
kun betragtes som forenelig med fællesmarkedet, hvis den
opfylder denne forordnings bestemmelser. Dette gælder
ikke blot virksomheder, der er involveret i sådanne aktivi
teter, men også beslægtede enheder.

2 . Til støtte, der ydes i henhold til denne forordning, må
der ikke knyttes betingelser, som indebærer forskelsbe
handling af varer med oprindelse i andre medlemsstater.

b ) »reparation af skibe «: reparation eller istandsættelse i
Fællesskabet af selvdrevne, søgående handelsskibe
som defineret i litra a ).

KAPITEL II

FORANSTALTNINGER, DER ER FORENELIGE
MED FÆLLESMARKEDET

c) »ombygning af skibe «: ombygning i Fællesskabet af
selvdrevne, søgående handelsskibe som defineret i litra
a ), hvis det udførte arbejde medfører en gennemgri
bende ændring af lasteplanen, skroget, fremdriftssy
stemet eller passagerinfrastrukturen, jf. dog artikel 5 .

d) » selvdrevne, søgående skibe «: skibe, der gennem deres
fremdrift og styring har alle de egenskaber, der mulig
gør selvstændig sejlads i rum sø.
e) » OECD-aftale «: aftalen om overholdelse af normale
konkurrencevilkår i den kommercielle skibsbygnings
og skibsreparationsindustri.

Artikel 3
Social støtte

1 . Støtte til dækning af omkostningerne ved foranstalt
ninger, som udelukkende er til fordel for arbejdstagere,
der mister pensionsydelser, afskediges eller på anden
måde permanent afskæres fra beskæftigelse på det pågæl
dende nybygnings-, ombygnings- eller reparationsværft,
kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet, når den
ydes i forbindelse med lukning af værfter, indskrænkning
af deres aktiviteter, konkurs eller omstilling til anden
virksomhed end nybygning, ombygning eller reparation af
skibe .

f) » støtte «: statsstøtte i henhold til traktatens artikel 92

og 93 . Dette begreb dækker ikke blot støtte, der ydes
af staten selv, men også støtte ydet af regionale eller
lokale myndigheder eller andre organer samt even

2 . Der kan i henhold til denne artikel især ydes støtte til
dækning af følgende omkostninger:

tuelle støtteelementer i medlemsstaternes direkte eller

indirekte finansieringsforanstaltninger til fordel for
nybygnings-, ombygnings- eller reparationsværfter,
når der ikke er tale om tilvejebringelse af egentlig
risikovillig kapitel efter almindelig markedsøkonomisk
investeringspraksis .

— godtgørelser til arbejdstagere, der afskediges eller før

g) »beslægtet enhed «: enhver fysisk eller juridisk person,

værfter, og hvis virksomhed ikke primært består i
nybygning, ombygning og reparation af skibe.

der

i ) ejer eller kontrollerer en skibsbygger, eller

tidspensioneres

— omkostninger i forbindelse med rådgivning af arbejds
tagere, som afskediges eller førtidspensioneres , her
under skibsværfters betalinger for at lette oprettelsen
af små virksomheder, der er uafhængige af disse

— ydelser til arbejdstagere med henblik på omskoling.
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Artikel 4

udføres uafhængigt med henblik på at forøge den
generelle videnskabelige og tekniske viden, og som
ikke har noget erhvervsmæssigt eller kommercielt for

Støtte til forskning og udvikling

mål

1 . Offentlig støtte til forskning og udvikling, der ydes
nybygnings-, ombygnings- og reparationsindustrien, kan
betragtes som forenelig med fællesmarkedet, når den ydes
i forbindelse med :

i)

grundforskning

ii )

industriel grundforskning, forudsat at støtteintensite
ten ikke overstiger 50 % af de støtteberettigede
omkostninger

iii ) anvendt forskning, forudsat at støtteintensiteten ikke
overstiger 35 % af de støtteberettigede omkostnin
ger

iv) udvikling, forudsat at støtteintensiteten ikke oversti
ger 25 % af de støtteberettigede omkostninger.

2. Den maksimale støtteintensitet, der kan tillades i
forbindelse med forskning og udvikling, som gennemføres
af små og mellemstore skibsværfter I 1 ), er 20 procent

point højere end den intensitet, der er fastsat i stk. 1 , nr.
ii ), iii ) og iv).

3 . I denne artikel gælder følgende definitioner for
forskning og udvikling:

a ) Støtteberettigede

omkostninger

omfatter

udeluk

kende :

i)

udgifter til instrumenter, materialer, jord og byg
ninger, der anvendes til det bestemte forsknings
og udviklingsprojekt

ii )

udgifter til forskere, teknikere og andet perso
nale, der medvirker ved det bestemte forsknings
og udviklingsprojekt

iii) konsulentvirksomhed og tilsvarende tjenesteydel
ser, herunder ekstern forskning, knowhow,

c) ved » industriel grundforskning « forstås det grundlæg
gende teoretiske eller eksperimentelle arbejde, der
udføres med det formål at opnå en bedre forståelse af
de videnskabelige og tekniske sammenhænge, således
som disse gør sig gældende inden for en erhvervsgren
eller inden for en bestemt virksomheds aktiviteter

d) ved » anvendt forskning« forstås undersøgelser eller
forsøgsarbejde, der udføres på grundlag af resulta
terne af grundforskningen med det formål at gøre det
lettere at nå konkrete, praktiske mål, f. eks . udvikling
af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenestey
delser. Dette stadium afsluttes normalt med udvikling
af den første prototype og omfatter ikke arbejde, hvis
hovedformål er formgivning, udvikling eller afprøv
ning af bestemte tjenesteydelser med salg for øje

e) ved » udvikling « forstås arbejde, der er baseret på den
systematiske anvendelse af videnskabelig og teknisk
knowhow ved formgivning, udvikling, afprøvning
eller evaluering af potentielle nye produkter, produk
tionsmetoder eller tjenesteydelser eller en forbedring
af en eksisterende vare eller tjenesteydelse, således at
den kommer til at opfylde bestemte krav med hensyn
til ydeevne og bestemte målsætninger. Dette stadium
vil normalt omfatte modeller før produktionsfasen,
såsom pilot- og demonstrationsprojekter, men ikke
industriel anvendelse og kommerciel udnyttelse

f) støtte til forskning og udvikling, der ydes specifikt til
nybygning, ombygning og reparation af skibe, omfat
ter, men er ikke begrænset til, følgende tilfælde:
i)

patenter osv .

iv) generalomkostninger (infrastruktur og støttetje
nester), der er knyttet til forsknings- og udvik
lingsprojektet, forudsat at de ikke overstiger
45 % af de samlede projektomkostninger ved
industriel grundforskning, 20 % ved anvendt
forskning og 10 % ved udvikling

b) ved »grundforskning« forstås forskningsvirksomhed,
der af højere læreanstalter eller forskningsinstitutter
(*) I denne forordning forstås der ved » små og mellemstore
skibsværfter « virksomheder med under 300 ansatte og en

årsomsætning på højst 20 mio. ECU, og hvoraf en stor
virksomhed ikke ejer mere end 25 %.

Nr . L 332/3

forsknings- og udviklingsprojekter, der gennem
føres af nybygnings-, ombygnings- eller repara
tionsindustrien eller af forskningsinstitutter, der
kontrolleres eller finansieres af denne industri

ii)

forsknings- og udviklingsprojekter, der gennem
føres af rederisektoren eller forskningsinstitutter,
der kontrolleres eller finansieres af denne sektor,

når projektet er direkte knyttet til nybygning,
ombygning eller reparation af skibe
iii ) forsknings- og udviklingsprojekter, der gennem
føres af højere læreanstalter, offentlige og/eller

uafhængige private forskningsinstitutter og andre
industrigrene i samarbejde med nybygnings-,
ombygnings- eller reparationsindustrien

Nr. L 332/4
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iv) forsknings- og udviklingsprojekter, der gennem
føres af højere læreanstalter, offentlige og/eller
uafhængige private forskningsinstitutter og andre
industrigrene, når det på det tidspunkt, hvor
projektet gennemføres, med rimelighed kan for
ventes, at resultaterne vil få væsentlig betydning
for nybygnings-, ombygnings- eller reparationsin
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enkelte støtteforanstaltninger skal anmeldes til Kommis
sionen og godkendes af denne på forhånd senest den 31 .
december 1996 og vil blive undergivet følgende maksi
mumsgrænser og betalingsfrister:

dustrien .

Støttens
størrelse

4 . Der skal hurtigt og mindst én gang om året offentlig
gøres oplysninger om forsknings- og udviklingsresulta
terne .

Spanien:

Portugal :
Belgien:

Seneste

udbetalingstidspunkt

10 mia. pta .

31 . december 1998

5,2 mia . esc.

31 . december 1998

1,32 mia. bfr.

31 . december 1997

Artikel 5

Artikel 7

Indirekte støtteforanstaltninger

Andre foranstaltninger

1 . Støtte til rederier eller tredjemand i form af officielt
støttede lån og garantier til nybygning eller ombygning,
men ikke reparation af skibe kan betragtes som forenelig

hold af traktatens artikel 92 kan andre former for støtte

med fællesmarkedet, hvis den er i overensstemmelse med

OECD-arrangementet om eksportkreditter til skibe O ,
eller aftaler, der ændrer eller afløser det.

1 . Under ekstraordinære omstændigheder og med forbe

betragtes som forenelige med fællesmarkedet. Hvis Kom
missionen finder, at dette er tilfældet, kan den efter at
have hørt det særlige udvalg, der er nedsat efter trakta
tens artikel 113 , anmode Gruppen af Parter om en
fravigelse i henhold til OECD-aftalens artikel 5 , stk. 5 .

2 . Støtte til nybygning eller ombygning, der reelt ydes
som udviklingsbistand til et udviklingsland, kan betragtes
som forenelig med fællesmarkedet, hvis den er i overens
stemmelse med de pågældende bestemmelser i OECD
arrangementet eller med eventuelle senere aftaler om
ændring eller afløsning heraf som anført i stk . 1 .
3 . En medlemsstats støtte til rederier eller tredjemand i
den pågældende stat til nybygning eller ombygning af
skibe må ikke fordreje eller true med at fordreje konkur
rencen om ordrer mellem værfterne i den pågældende
medlemsstat og værfterne i andre medlemsstater .
4. I denne artikel forstås ved » ombygning af skibe «
ombygning i Fællesskabet af selvdrevne, søgående han
delsskibe som defineret i artikel 1 , litra a ), på mindst
1 000 BT, hvis det udførte arbejde medfører en gennem

2 . I forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter,
der vedrører sikkerhed og miljø, og med forbehold af
traktatens artikel 92, kan en højere støtteintensitet end
den, der er fastsat i nr. ii ), iii ) og iv) i artikel 4, stk. 1 ,
betragtes som forenelig med fællesmarkedet. Hvis Kom
missionen finder, at dette er tilfældet, kan den anmode
Gruppen af Parter om godkendelse af projektet i henhold
til bilag I, B, 3 , punkt 2, til OECD-aftalen.

3 . Hvis støtteforanstaltninger i henhold til denne forord
ning undergives panelproceduren i forbindelse med tvister
efter OECD-aftalens artikel 8 eller, i tilfælde af eksport
kreditter, undergives konsultation som fastsat i OECD
arrangementet om eksportkreditter til skibe, fastlægger
Kommissionen Fællesskabets holdning efter høring af det
særlige udvalg, der er nedsat efter traktatens artikel
113 .

gribende ændring af lastplanen, skroget, fremdriftssyste
met eller passagerinfrastrukturen.
KAPITEL III

Artikel 6

OVERVÅGNINGSPROCEDURE

Spanien, Portugal, Belgien

Støtte til strukturomlægning i Spanien, Portugal og Bel
gien i form af investeringsstøtte og social støtte, der ikke
er omfattet af artikel 3 og udbetales efter den 1 . januar
1996 , betragtes som forenelig med fællesmarkedet. De
(!) EFT nr. C 375 af 30 . 12 . 1994, s. 38 .

Artikel 8

1 . Ud over traktatens artikel 93 er støtte til de af denne

forordning omfattede skibsbygnings- og reparationsværf
ter underlagt de særlige regler for anmeldelse, der er
fastsat i stk . 2 .
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2. Medlemsstaterne anmelder på forhånd følgende
foranstaltninger til Kommissionen, der godkender dem,
før de iværksættes :

a ) nye eller eksisterende støtteordninger eller ændring af
eksisterende støtteordninger, som er omfattet af denne
forordning
b) beslutninger om at anvende en generel støtteordning,
herunder en generelt anvendelig regionalstøtteordning
på virksomheder, der er omfattet af denne forordning,
for at fastslå , om det er foreneligt med traktatens
artikel 92

c} konkrete støtteprojekter i henhold til støtteordninger i
det tilfælde, der er omhandlet i artikel 5 , stk. 2 , eller
når Kommissionen udtrykkeligt har fastsat det ved
godkendelsen af den pågældende støtteordning.

Artikel 9

Nr. L 332/5

c) færdiggørelsesrapporter for hver nybygnings- og
ombygningskontrakt, der er underskrevet før denne
forordnings ikrafttræden, inden udgangen af måneden
efter færdiggørelsesmåneden, jf. skema 2 i bilaget
d) årlige rapporter — der aflægges inden den 1 . marts
året efter det år, rapporten vedrører — med detalje
rede oplysninger om den samlede finansielle støtte,
der er udbetalt til de enkelte nationale skibsværfter i

det foregående kalenderår, jf. skema 3 i bilaget
e) i forbindelse med værfter, der kan bygge handelsskibe
på over 5 000 BT, årlige rapporter — der aflægges
senest to måneder efter at den årlige generalforsam
ling har godkendt skibsværftets årsrapport — med
offentligt tilgængelige oplysninger om kapacitetsud
viklingen og ejerforholdet, jf. skema 4 i bilaget.

2. På grundlag af de oplysninger, som Kommissionen
modtager i henhold til artikel 8 og stk. 1 i nærværende
artikel, udarbejder den årligt en samlet rapport, der skal
danne grundlag for drøftelser med nationale eksperter.

1 . For at Kommissionen kan overvåge gennemførelsen af
støttereglerne i kapitel II, meddeler medlemsstaterne den
følgende oplysninger:

Artikel 10

a ) månedlige rapporter om officielt støttede kreditfacili
teter til hver nybygnings- og ombygningskontrakt
inden udgangen af måneden efter den måned, hvor

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

den enkelte kontrakt er underskrevet, jf. skema 1 i
bilaget

b ) når medlemsstaterne har ordninger om officielle
garantier og forsikring af skibe, rapporter, der aflæg

ges inden den 1 . april det følgende år om bl . a.
ordningens resultater, udbetalte erstatningskrav, præ
mie- og gebyrindtægter, indtægter af inddrevne for
dringer og eventuelle andre oplysninger, som Kom
missionen måtte anmode om

Den anvendes fra datoen for OECD-aftalens ikrafttræ

den ( M.

Hvis denne aftale ikke træder i kraft den 1 . januar 1996,
anvendes de relevante bestemmelser i direktiv 90/684/

EØF, indtil aftalen træder i kraft, dog senest indtil den 1 .
oktober 1996 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 22 . december 1995 .
På Rådets vegne
L. ATIENZA SERNA

Formand

(!) OECD-aftalens ikrafttrædelsesdato offentliggøres i De Euro
opceiske Fællesskabers Tidende på foranledning af Generalse
kretariatet for Rådet .

Nr. L 332/6
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BILAG

Skema 1

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

RAPPORT OM STØTTE TIL REDERE OG ANDRE TREDJEMÆND TIL NYBYGNING ELLER
OMBYGNING AF SKIBE

1 . Det støttemodtagende selskabs navn og nationalitet

2 . Kontraktpris
3 . Ydet støtte

— Form (f.eks. eksportkredit, indenlandsk kredit osv.):
— Beløb :

— Tilbagebetalingsperiode:
— Betalingsfrekvens :
— Rente :

4. Ydede garantier
— Beløb :

— Betalt præmie :
— Varighed :
— Andre betingelser:

5. Den måned, hvor støtten er ydet:
6. Nybygnings- eller ombygningskontrakt (angiv hvilken)
— Skibstype og byggenr.:
— Dødvægt ( DWT):
— Bruttotonnage ( BT):
— Kompenseret bruttotonnage ( KBT):
— Værft , der udfører arbejdet :

— Land :
Navn :

Færdiggørelses-/leveringsdato :

Kontaktperson :

Dato :

Stilling :

Underskrift :
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Egentlig ejer

Skibets registreringsland

Kontrakt indgået den

6.

7.

8.

13. Kompenseret bruttotonnage (KBT)

tilskud
kreditfaciliteter
særlige skattefordele
anden støtte

tilskud
kreditfaciliteter
særlige skattefordele
anden støtte

Stilling :

Kontaktperson :

a)
b)
c)
d)

derende redere :

B. Til kunden eller de korrespon

a)
b)
c)
d)

A. Til værftet :

16 . Kontraktbetinget støtte til kunden eller
de korresponderende redere :

15 . Eventuelt, anslået tab

14 . Salgspris

Underskrift:

Dato:

Europæiske Fællesskabers Tidende

12 . Bruttotonnage (BT)

1 1 . Dødvægt (DWT)

10. Skibstype (efter OECD-kategori)

Del 2: Specifikation af skibet

4 . Byggenr.

% af

salgspris

De

Færdiggjort den/leveret den

Værft

ECU

(gældende
kurs)

1

9.

Registreret ejer

5.

3.

Virksomhed

2.

Valuta

DA

Nybygning/ombygning

Del 2 : Finansieringsordninger

RAPPORT OM FÆRDIGGØRELSE AF HANDELSSKIBE

|

1.

Del 1 : Nærmere oplysning om kontrakter

DET EUROÆISKE FÆLLESSKAB

Skema 2

30 . 12 . 95
Nr . L 332/7

Nr. L 332/8

1 DA |
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Skema 3

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
RAPPORT OM FINANSIEL STØTTE TIL ARBEJDSTAGERNE ELLER TIL VIRKSOMHEDEN
Virksomhedens navn :

Støtteberetti

gede omkost
ninger (herun
der for punkt
1 ) oplysninger
om antallet af
involverede

Modtaget støtte

Kommissio

Form

beskæftigede)
1 . Social støtte :

a)
b)
c)
d)

Retsgrundlag
(herunder tids
punktet for

Afskedigelser
Førtidspensionering
Omstilling
Omskoling

2 . Støtte til forskning og udvikling
a) Grundforskning
b) Industriel grundforskning
c) Anvendt forskning
d) Udvikling

3. Generelle støtteordninger (arten anføres)

Kontaktperson :

Dato :

Stilling :

Underskrift:

Beløb

nens godken
delse)
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Skema 4

RAPPORT OM VÆRFTER, DER ER I STAND TIL AT BYGGE HANDELSSKIBE

PÅ OVER 5 000 BT

1.

Virksomhedens navn

(

)

2.

Samlet kapacitet

(

) (KBT)

3.

Oplysninger om dok/bedding
Dok eller bedding
(

Skibenes maksimumsstørrelse ( BT)
)

(

)

4.

Beskrivelse af eventuelle planer om en fremtidig kapacitetsudvidelse eller -nedskæring

5.

Ejendomsretlig struktur (kapitalstruktur, direkte og indirekte offentlig kapitalandel )

6.

Finansielle opgørelser (balance, resultatopgørelse, herunder særskilte regnskaber for et holdingselskabs
skibsbygningsvirksomhed, hvis sådanne regnskaber foreligger)

7.

Overførsel af offentlige midler ( herunder lånegarantier, kapitaltilførsel ved obligationsudstedelse osv.)

8.

Fritagelse for forpligtelser af finansiel eller anden art (herunder skattefordele osv.)

9.

Kapitalindskud ( herunder indskud af egenkapital, tilbagetrækning af kapitaludbytte, lån og tilbagebeta
ling af lån osv.)

10. Gældsafskrivning
11 . Overførsel af tab

Nr. L 332/10
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RÅDETS DIREKTIV 95 /68/EF

af 22 . december 1995

om ændring af direktiv 77/99/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produk
tion og markedsføring af kødprodukter og visse andre produkter af animalsk oprindelse
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab,

om ændring af direktiv 64/433/EØF, 71 /118/EØF og
72/462/EØF ( 3 ), yderligere tilpasninger af direktiv 77/
99/EØF; indtil der foreligger forslag herom, må der
vedtages foranstaltninger, der gør det muligt at tilpasse
bilagene i det nævnte direktiv til den teknologiske udvik
ling —

under henvisning til direktiv 77/99/EØF I 1 ), særlig artikel
19,

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

I bilagene til direktiv 77/99/EØF foretages følgende ænd
ringer :

En række punkter i bilagene til direktiv 77/99/EØF bør
tilpasses for at tage hensyn til de teknologiske fremskridt
i kødforarbejdningssektoren og for at bringe de tekniske
krav på linje med gældende praksis;

det er følgelig nødvendigt at ændre bestemmelserne om
de generelle betingelser for autorisation af virksomheder,
de generelle hygiejneforskrifter for lokaler, inventar og
værktøj , de særlige hygiejneforskrifter for virksomheder,
der tilvirker kødprodukter, forskrifter for råvarer, der
skal anvendes til fremstilling af kødprodukter, og for
indpakning, emballering og mærkning, sundhedsmær
kning, oplagring og transport af kødprodukter samt om
de særlige betingelser for færdigretter af kød og afsmel

1)

» e ) tilstrækkelig ventilation og om nødvendigt god
damp- og emudsugning for at fjerne kondens
dannelse på overflader som vægge og lofter
mest muligt «
2)

» Til desinfektion af udstyr og værktøj skal der
bruges vand med en mindstetemperatur på 82 °C
eller andre desinfektionsmetoder, som den kompe
tente myndighed har godkendt.«
3)

i afventning af foranstaltninger, der forenkler de gæl
dende tekster, bør der vedtages foranstaltninger, så det
undgås, at der anbringes flere sundhedsmærker på kød
produkter, der indeholder mere end et produkt af ani
malsk oprindelse;

Rådets direktiv 64/433/EØF af 26 . juni 1964 om sund
hedsmæssige problemer vedrørende handelen med fersk
kød inden for Fællesskabet ( 2 ), herunder for små køle- og
fryselagre, og i Rådets direktiv 88/657/EØF af 14 . decem
ber 1988 om krav til fremstilling af og handel med
hakket kød, kød i stykker på 100 g og tilberedt kød, og
(') EFT nr. L 26 af 31 . 1 . 1977, s . 85 . Direktivet er senest
ændret ved tiltrædelsesakten af 1994 .

(2 ) EFT nr. 121 af 29 . 7. 1964, s. 2012/64. Direktivet er senest
ændret ved direktiv 95/23/EF ( EFT nr. L 243 af 11 . 10.
1995 , s. 7).

I bilag A, kapitel I, nr. 8 , tilføjes følgende punk
tum :

tede fedtstoffer;

i øvrigt kræver de ændringer, som Rådet har foretaget i

Bilag A, kapitel I, nr. 2, litra e), affattes således:

I bilag A, kapitel I, nr. 12, tilføjes følgende punk
tum :

» Hvis den kompetente myndigheds konstante tilste
deværelse ikke er nødvendig, er et tilstrækkelig stort
og aflåseligt aflukke til opbevaring af udstyr og
materialer tilstrækkeligt.«
4)

Bilag A, kapitel I, nr. 15, affattes således:
» 15 ) passende udstyr til rengøring og desinfektion
af transportmidler, med mindre faciliteter, der
ikke er beliggende på virksomheden, kan
benyttes med den kompetente myndigheds
godkendelse «

5)

I Bilag A, kapitel I, indsættes følgende nummer:

(3 ) EFT nr. L 382 af 31 . 12 . 1988, s. 3 . Direktivet er ændret ved
tiltrædelsesakten af 1994 .
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» 16 ) Hvis behandlingen kræver, at der ikke bruges
vand til fremstilling af produkterne, kan der
ske en tilpasning af visse af kravene i dette
kapitel, herunder de i nr. 2, litra a ) og g )
fastsatte . I så fald kan der, med den kompe
tente myndigheds godkendelse, i de berørte
virksomhedsafsnit benyttes rengørings- og des
infektionsmetoder, som ikke kræver vand .«

6)

I bilag A, kapitel II, afsnit A, punkt 1 , affattes sidste
punktum således :
» Rengøring og desinfektion skal finde sted med en
hyppighed og ifølge metoder, der er i overensstem
melse med principperne i direktivets artikel 7.«

7)

Bilag A, kapitel II, afsnit A, punkt 5, affattes såle
des :

» 5 . Rengørings- og desinfektionsmidler samt lig
nende produkter skal anvendes i overensstemmelse
med producentens anvisninger på en sådan måde, at
de ikke har uheldig indvirkning på udstyr, materia
ler, råvarer eller produkter. Anvendelsen af disse
midler skal efterfølges af en grundig afskylning af
udstyret og arbejdsredskaberne i drikkevand, med
mindre anvisningerne for midlernes anvendelse gør
en sådan afskylning overflødig.

9)

myndighed, og som gør det muligt at identifi
cere denne dato.«

11 ) Bilag B, kapitel VI, affattes således:

» KAPITEL VI

SUNDHEDSMÆRKE

1 . Kødprodukter skal sundhedsmærkes . Sundheds
mærkningen foretages på virksomheden eller i
pakkecentret på fremstillingstidspunktet eller
umiddelbart efter fremstillingen; mærket skal
anbringes på et iøjnefaldende sted og være let
læseligt og uudsletteligt. Sundhedsmærket kan
anbringes på selve produktet eller på indpaknin
gen, såfremt kødproduktet er i særskilt indpak
ning, eller på en etiket, der anbringes på denne
indpakning i henhold til punkt 4, litra b ). Hvis et
kødprodukt er særskilt indpakket og emballeret,
er det tilstrækkeligt at anbringe sundhedsmærket
på emballagen.

lede lokale eller aflukke .«

2. Hvis et kødprodukt, der i henhold til punkt I er
forsynet med et sundhedsmærke, senere anbrin
ges i en yderligere emballage, skal sundhedsmær
ket tillige anbringes på denne emballage .

I bilag A, kapitel II, afsnit B, punkt 2, andet afsnit,
indsættes følgende :

3 . Som undtagelse fra punkt 1 og 2 er sundheds
mærkning af hvert enkelt kødprodukt ikke nød
vendig:

»... bearbeitet und behandelt. . .« (Dette vedrører
kun den tyske udgave ).

a ) hvis sundhedsmærket, der er i overensstem

I bilag B, kapitel III, affattes punkt 3 således :

b) hvis for kødprodukter i sendinger beregnet til
videreforarbejdning eller yderligere emballe
ring på en autoriseret virksomhed :

Vedligeholdelses- og rengøringsprodukter skal opbe
vares i det i dette bilags kapitel I, nr. 14, omhand

8)

Nr . L 332/11

» 3 ) Forefindeise af andre produkter af animalsk
oprindelse end kød som defineret i direktivets
artikel 2 , litra d ), der indgår i tilberedningen af
kødprodukter, er kun tilladt, såfremt de pågæl
dende produkter opfylder kravene i den gæl
dende fællesskabslovgivning.«

10 ) Bilag B, kapitel V, punkt 4, tredje led, affattes
således :

»— på emballage, der ikke er bestemt til den ende
lige forbruger, fremstillingsdato eller en kode,
der kan læses af modtageren og den kompetente

melse med punkt 4, anbringes på ydersiden af
hver detailsalgsenhed, som indeholder det

— der på et iøjnefaldende sted på ydersiden
af nævnte sendinger er anbragt den auto
riserede

afsendervirksomheds

sundheds

mærke samt en klar angivelse af bestem
melsesstedet

— den modtagende virksomhed i den i
direktivets artikel 7, stk. 1 , andet afsnit,
fjerde led, fastsatte periode fører og opbe
varer en bog over mængder, type og

oprindelse af kødprodukter, der er mod
taget i henhold til denne bestemmelse.
Kødprodukter i engrosemballager til di
rekte salg uden yderligere forarbejdning

Nr. L 332/12
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eller pakning skal dog være forsynet med
sundhedsmærke i overensstemmelse med

punkt 1 , 2 eller 3, litra a )

c ) hvis for kødprodukter, der hverken er ind
pakket eller emballeret, men sælges direkte til
detailhandelen som bulkvarer:

— sundhedsmærket i overensstemmelse med

punkt 1 er anbragt på den beholder, som
indeholder dem

— producenten i den i artikel 7, stk. 1 , andet
afsnit, fjerde led, fastsatte periode fører
og opbevarer en bog over mængder og
type af kødprodukter, der er afsendt i
henhold til dette punkt samt navnet på
modtageren .
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anbringes på emballagen, skal stemplet øde
lægges ved emballagens åbning. Det kan kun
tillades, at stemplet ikke ødelægges, når
emballagen ødelægges ved åbning. For pro
dukter i hermetisk lukkede beholdere skal

stemplet være anbragt uudsletteligt på låget
eller dåsen

c) sundhedsmærket kan også bestå af en uafta
gelig plade af et solidt materiale, som opfyl
der alle hygiejnekrav og hvorpå de i litra a)
nævnte oplysninger er anført.

5 . Hvis et kødprodukt indeholder andre råvarer af
animalsk oprindelse såsom fiskevarer, mejeripro
dukter eller ægprodukter, må der kun anbringes
et enkelt sundhedsmærke .«

4 . a ) Sundhedsmærket skal omfatte følgende oplys
ninger i en oval ramme:
i)

enten :

12 ) Bilag B, kapitel VII, punkt 1 , affattes således:

— i den øverste del: afsenderlandets ken

dingsbogstaver med versaler, dvs . B —
DK — D — EL — E — F — IRL — I
— L — NL — A — P — FI — S —

UK, efterfulgt af virksomhedens eller
pakkecentrets autorisationsnummer i
overensstemmelse med afgørelse 94/
837/EF, eventuelt ledsaget af et kode
nummer, der angiver for hvilken pro
dukttype virksomheden er meddelt
autorisation

— i den nederste del: en af følgende
forkortelser, dvs. CEE — EØF —
EWG — EOK — ETY — EEC —
EEG

» 1 . Kødprodukter skal opbevares i lokaler som
omhandlet i bilag B, kapitel I, punkt 1 ,
litra a).

Kødprodukter kan dog på følgende betingelser
også opbevares uden for de lokaler, der er
beskrevet ovenfor :

a) Kødprodukter, som ikke kan holdes ved
omgivelsestemperaturer, kan opbevares på
kølelagre som omhandlet i direktivets artikel
3, nr. 8 , eller i kølelagre som er autoriseret i
henhold til andre relevante direktiver

ii ) eller:
— i den øverste del: afsenderlandets navn
med versaler

— i midten: virksomhedens eller pakke
centrets autorisationsnummer i ove

rensstemmelse med afgørelse nr . 94/
837/EØF, eventuelt ledsaget af et
kodenummer, der angiver for hvilken
produkttype virksomheden er meddelt

b) Kødprodukter, der kan holdes ved omgivel
sestemperaturer, kan opbevares i lagerloka
ler, der er solidt bygget, lette at rengøre og
desinficere samt autoriseret af den kompe
tente myndighed .«

autorisation

— i den nederste del: en af følgende
forkortelser, dvs. CEE — EØF —

13 ) I bilag B, kapitel VII, tilføjes følgende punkt:

EWG — EOK — ETY — EEC —
EEG .

» 5 . De handelsdokumenter, der omhandles i artikel

3, afsnit A, punkt 9, litra b), nr. i), skal ledsage
b ) sundhedsmærket kan anbringes på selve pro

kødprodukterne i første afsætningsled.

duktet med tilladte midler eller forudgående

være påtrykt pakningen eller emballagen eller
anbringes på en etiket, der sættes på produk
tet, pakningen eller emballagen. Hvis det

Ved transport og afsætning mod senere led skal
produkterne være ledsaget af et handelsdoku
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ment med afsendervirksomhedens autorisations

Nr . L 332/13

— mikrobiologiske undersøgelser af be
holdernes indhold på virksomhedens
laboratorium eller på et andet autori

nummer samt det kodenummer, som gør det
muligt at identificere den kompetente myndig
hed, der varetager kontrollen heraf.«

seret laboratorium

b) de pasteuriserede produkter i hermetisk
lukkede beholdere opfylder de kriterier,
der er godkendt af de kompetente myn
digheder
14 ) Bilag B, kapitel VIII, afsnit B, affattes således:

5 ) at de fornødne kontrolforanstaltninger gen
nemføres for at sikre, at kølevandet efter
benyttelse indeholder en restmængde af
klor. Medlemsstaterne kan dog give dispen

» B. Lederen eller bestyreren af en virksomhed, der
fremstiller kødprodukter i hermetisk lukkede
beholdere, skal desuden ved stikprøvekontrol
sikre sig:

1 ) at der for kødprodukter beregnet til opbeva
ring ved omgivelsestemperatur anvendes en
varmebehandling, der kan tilintetgøre eller
inaktivere patogene kim samt sporer af
patogene mikroorganismer. Der skal føres et
register med fremstillingsparametre såsom
opvarmningens varighed, temperaturen, på
fyldningen, beholdernes tørrelse, m. v.

sation fra dette krav, hvis vandet opfylder
kravene i direktiv 80/778/EØF .«

15 ) Bilag B, kapitel IX, punkt 2 , litra a ), affattes såle
des :

» 2 . a ) kødprodukter, der anvendes til færdigretter,
skal straks efter kogningen/stegningen

i ) enten blandes hurtigst muligt med de
øvrige ingredienser; i så fald må det tids
rum, hvori kødprodukternes temperatur
ligger mellem 10 og 60 °C, ikke overstige

Varmebehandlingsudstyret skal være forsy
net med kontrolanordninger, så det kan
verificeres, at beholderne har gennemgået en
effektiv varmebehandling

to timer

ii ) eller afkøles til 10 °C eller derunder,
inden

de

sammenblandes

med

andre

ingredienser.

2 ) at det materiale, beholderne er lavet af,

opfylder Fællesskabets krav til materialer,
der kommer i berøring med levnedsmidler

Såfremt der benyttes andre tilvirkningsmeto
der, skal disse godkendes af den kompetente
myndighed, der underretter Kommissionen
herom. «

3 ) at der med forudfastsatte mellemrum føres

kontrol med den daglige produktion for at
sikre, at lukningen er effektiv. Med henblik
herpå skal der forefindes passende udstyr til
at undersøge lodrette sektioner og til at
undersøge sømmene på de lukkede behol
dere

4 ) at fabrikanten foretager supplerende stik
prøvekontrol for at sikre sig:
a ) at de steriliserede produkter har gen
nemgået en effektiv behandling, ved
hjælp af
— inkubationstest.

Inkubationen

skal

ske ved 37 °C i 7 døgn eller ved
35 °C i 10 døgn eller ved en anden

16 ) Bilag C, kapitel II, afsnit A, punkt 2, litra a ), affattes
således :

» a ) et kølelager, medmindre råvarerne opsamles og
oparbejdes inden udløbet af de frister, som er
fastsat i afsnit B, punkt 3 , litra b ) og c )«

17) I bilag C, kapitel II, afsnit B, punkt 7, udgår
ordene»med henblik på fremstilling af råvarer «

18 ) I bilag C, kapitel II, afsnit B, affattes punkt 8
således :

kombination af temperatur og pe
riode, som den kompetente myndig

» 8 . Afsmeltet animalsk fedt skal afhængig af typen

hed anser for tilsvarende

opfylde følgende normer:

Nr. L 332/14
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Oksetalg

Svinefedt

Spiseligt talg
Premier

jus (')

FFA (% m/m oliesyre )
maksimum

Peroxyd maksimum

0,75

Andet

1,25
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Andet animalsk fedt

Spiseligt svinefedt
Talg til
raffinering

3,0

Fedt til

Spisefedt (2 )

Andet

0,75

1,25

raffinering

Spiseligt

Til raffinering

2,0

1,25

3,0

4 mækv./kg 4 mækv./kg 6 mækv./kg 4 mækv./kg 6 m£ékv./kg 6 mækv./kg 4 mækv./kg 10 mækv./kg

maksimum 0,5 %

Vand og urenheder

normal

Lugt, smag, farve

(') Afsmeltet animalsk fedt fremstillet ved afsmeltning ved lav temeperatur af fersk fedt fra hjerte, netmave, nyre og mesenterium af kvæg, samt fedt
fra opskæringsvirksomheder.
( 2 ) Fersk fedt, der er opnået ved afsmeltning af fedtholdigt væv af svin .«

Artikel 2

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admi

Dette direktiv træder i kraft på dagen efter offentliggørel
sen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

nistrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette
direktiv inden den 1 . oktober 1996 . De underretter straks
Kommissionen herom .

Artikel 4

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administra
tive bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til
dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne
henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22 . december 1995 .
Få Rådets vegne

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til

de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på
det område, der er omfattet af dette direktiv.

L. ATIENZA SERNA

Formand
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RÅDETS DIREKTIV 95/69/EF

af 22 . december 1995

om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder

og mellemhandlere og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 79/373/EØF og
82/471/EØF

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

rende godkendelsesbestemmelser forskelligt, og
med henblik på at hindre eventuelle negative vir
kninger på folkesundheden, dyresundheden og mil

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

jøet i betragtning af de risici, der er forbundet med
brugen af bestemte tilsætningsstoffer;

under henvisning til forslag fra Kommissionen (*),

(5 )

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

for at hindre forekomsten i foderstoffer af visse
særligt uønskede stoffer, er der i Rådets direktiv
74/63/EØF af 17. december 1973 om fastsættelse

af størsteindhold for uønskede stoffer og produkter
i foderstoffer ( 5 ), fastsat bestemmelser, som skal
begrænse indholdet af sådanne stoffer i råvarer til
et acceptabelt niveau; ifølge bestemmelserne kan
råvarerne kun anvendes af personer, der råder over
de for foderblandingen nødvendige kvalifikationer,
anlæg og materialer, der garanterer overholdelse af
de i direktivet fastsatte størsteindhold, for så vidt

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg ( 3 ), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Rådets direktiv 70/524/EØF af 23 . november

angår de forskellige typer foderblandinger;

1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer ( 4), er
det fastsat, hvilke minimumsbetingelser fabrikanter
af visse tilsætningsstoffer, samt forblandinger og
foderblandinger, der indeholder disse tilsætnings
stoffer, skal opfylde;

(2)

(3)

ifølge bestemmelserne er det kun producenter, der
er optaget på en national liste, som kan fremstille
eller anvende visse kategorier af tilsætningsstoffer,
forblandinger og foderblandinger, der indeholder
sådanne produkter;

(6 )

omhandlet i Rådets direktiv 82/471 /EØF af 30 .

juni 1982 om visse produkter, der anvendes i
foderstoffer ( 6), bør i lighed med mellemhandlere
godkendes;

( 7)

personer, som er i besiddelse af varer, der er
omfattet af dette direktivs anvendelsesområde,
alene i salgsfremmende øjemed eller for at tran

sportere dem, betragtes ikke som mellemhandlere

med henblik på gennemførelsen af det indre mar
ked bør nogle bestemmelser, der stadig tillader
medlemsstaterne at fravige de fællesskabsbestem
melser, der gælder på det pågældende område,
ophæves , og kriterierne for godkendelse eller

registrering af producenter eller mellemhandlere
bør præciseres med henblik på at undgå konkur
renceforvridninger som følge af, at medlemssta
terne anvender og fortolker de tidligere eksiste
i1)
(2)
(3 )
(4)

EFT nr. C 348 af 28 . 12 . 1993, s. 18 .
EFT nr. C 91 af 28 . 3 . 1994, s. 296.
EFT nr. C 148 af 30 . 5 . 1994, s. 21 .
EFT nr. L 270 af 14. 12. 1992, s. 1 . Direktivet er senest
ændret ved Kommissionens direktiv 95/3 7/EF ( EFT nr. L 172
af 22 . 7. 1995 , s . 21 ).

for at garantere produktkvaliteten og hindre fore
komst af rester af bestemte tilsætningsstoffer i
animalske produkter eller højt indhold af visse
uønskede stoffer, som en ukvalificeret fremstilling
kan resultere i, bør producenter af tilsætningsstof
fer, forblandinger, foderblandinger og visse pro
dukter, som er omhandlet i direktiv 82/471 /EØF, i
lighed med mellemhandlere godkendes eller re
gistreres ud fra ensartede, nøjagtige kriterier;

som defineret i dette direktiv;

(4 )

virksomheder, der fremstiller visse stoffer, som er

(8 )

de krav, der stilles til udøvelsen af de aktiviteter,
der er omhandlet i dette direktiv, bør svare til de
risici, der er forbundet med virksomhedernes frem
stilling eller anvendelse af tilsætningsstoffer og for
blandinger, som er nævnt i direktiv 70/524/EØF,
produkter, som er omhandlet i direktiv 82/471/

(5 ) EFT nr. L
ændret ved
s . 32 ).
(6 ) EFT nr. L
ændret ved
s. 17 ).

38 af 11 . 2. 1974, s. 31 . Direktivet er senest
direktiv 94/16/EF (EFT nr. L 104 af 23 . 4 . 1994,

213 af 21 . 7. 1982, s. 8 . Direktivet er senest
direktiv 95/37/EF (EFT nr. L 167 af 24. 7. 1995,
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EØF, og råvarer, der indeholder de uønskede stof
fer eller produkter, der er nævnt i direktiv 74/
63/EØF;

(9)

virksomheder, som agter at fremstille eller anvende
produkter, der anses som følsomme i henhold til
direktivet, skal have en forudgående godkendelse
på grundlag af meget strenge betingelser, der skal
garantere dyre- og folkesundheden samt miljøet;
medlemsstaterne kan dog undtagelsesvis beslutte
ikke at godkende en bestemt kategori af virksom
heder, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke
hindrer den frie samhandel med landbrugsproduk
ter på medlemsstaternes område; for så vidt angår
virksomheder, der kun anvender ufarlige produk
ter, er det derimod tilstrækkeligt at foretage en
almindelig registrering på grundlag af et tilsagn fra
virksomhederne om at overholde visse betingelser;
denne sondring bør tilsvarende gælde for mellem
handlere, der pakker, emballerer, oplagrer eller

markedsfører tilsætningsstoffer, forblandinger af
tilsætningsstoffer eller produkter, der er omhandlet
i direktiv 82/471/EØF;

( 10 )

de principper, der ligger til grund for disse nye
regler, bør af hensyn til ligebehandlingsprincippet
anvendes uden forskel , såvel på virksomheder, der
markedsfører deres produkter, som på producen
ter/opdrættere, der fremstiller foderstoffer udeluk
kende til brug for eget opdræt; der bør dog fast
sættes visse lempelser for de sidstnævnte på grund
af de særlige omstændigheder, hvorunder de udø
ver deres erhverv;

( 11 ) det børe være muligt at ændre eller trække god
kendelsen tilbage, hvis der foretages ændringer på
virksomheden, denne ophører med dens aktivitet,
eller det viser sig, at den ikke længere opfylder en
væsentlig betingelse for at udøve sin aktivitet; de
samme regler bør med de nødvendige ændringer

( 14)
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for de tilfælde, hvor Rådet beføjer Kommissionen
til at gennemføre forskrifter vedrørende betingelser
og bestemmelser for godkendelse og registrering af
de omhandlede virksomheder, bør der fastsættes en
procedure for nært samarbejde mellem medlems
staterne og Kommissionen i Den Stående Komité
for Foderstoffer, som blev nedsat ved Rådets afgø
relse 70/372/EØF I 1 ):

( 15 ) for at gøre betingelserne og bestemmelserne for
godkendelse og registrering af foderstofvirksomhe
der lettere at forstå, bør disse samles i én tekst; det
indebærer, at de gældende bestemmelser skal til
passes ;

( 16) godkendelsen eller registreringen af producenterne
giver medlemsstaterne mulighed for at kontrollere
disse og for om nødvendigt at gribe ind i tilfælde
af ulovlig anvendelse af stoffer såsom hormoner
eller Beta-agonister; det påhviler medlemsstaterne
på forhånd at undersøge, om virksomheder, for
hvilke der kræves godkendelse, faktisk opfylder
direktivets minimumsbetingelser for udøvelsen af
de pågældende aktiviteter; de nationale kontrol
myndigheder skal desuden ved passende kontrol
sikre sig, at de godkendte og registrerede virksom
heder samt mellemhandlerne fortsat opfylder de
betingelser, der er fastsat for dem; bestemmelserne
i dette direktiv bør dog ikke foregribe anvendelsen
af fællesskabsbestemmelser om tilrettelæggelse af
officiel kontrol af foderstoffer;

( 17) det er nødvendigt at vedtage foranstaltningerne på
fællesskabsplan for at skabe bedre garanti for
foderstoffers kvalitet og risikofrihed for dyr —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

anvendes på registrering;

( 12 ) godkendelse kan give ret til at opkræve gebyrer i

KAPITEL I

medlemsstaterne; størrelsen af sådanne gebyrer bør
senere harmoniseres for at undgå konkurrencefor

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

vridninger; denne harmonisering bør ske som led i
de kommende generelle fællesskabsbestemmelser
vedrørende gebyrer eller afgifter, som skal opkræ
ves på foderstofområdet;

Artikel 1

( 13 ) det bør pålægges Kommissionen at fastsætte gen
nemførelsesbestemmelser til dette direktiv, herun

der også betingelserne for godkendelse og registre
ring af virksomheder, der er etableret i tredje
lande;

1 . I dette direktiv fastsættes de betingelser og bestem

melser, som visse kategorier af foderstofvirksomheder og
mellemhandlere skal opfylde for at kunne udøve de
f 1 ) EFT nr. L 170 af 3 . 8 . 1970, s. 1 .
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aktiviteter, der er omhandlet i dette direktivs artikel 2 og
7, og artikel 3 og 8 .
2 . Dette direktiv berører ikke fællesskabsbestemmelserne

om tilrettelæggelse af offentlig kontrol med foderstoffer.
3 . I dette direktiv forstås ved

a ) » markedsføring « det forhold, at varer opbevares med
henblik på salg, herunder også udbud, eller enhver
anden form for overdragelse til tredjemand, mod eller
uden vederlag, samt selve salget eller anden form for
overdragelse

b) » virksomhed « enhver enhed, hvor der produceres eller
fremstilles tilsætningsstoffer, forblandinger fremstillet
af tilsætningsstoffer, foderblandinger eller produkter
fra direktiv 82/471 /EØF og som omhandlet i kapitel
I.l.a ) i bilaget til nærværende direktiv
c) » mellemhandler« enhver person — bortset fra produ
centen eller en person der udelukkende til brug for eget
opdræt fremstiller foderblandinger — som er i besiddelse
af tilsætningsstoffer, forblandinger fremstillet af tilsæt
ningsstoffer eller råvarer med et stort indhold af uøn

skede stoffer eller produkter eller et af produkterne fra
direktiv 82/471/EØF som omhandlet i kapitel I.l.a ) i
bilaget til nærværende direktiv, idet disse forefindes på et
stadium mellem produktion og brug.
4 . De i fællesskabsbestemmelserne fastsatte definitioner
vedrørende foderstoffer finder anvendelse i det nødven

dige omfang.

KAPITEL II
GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDER OG MELLEMHAND
LERE

Artikel 2

Nr . L 332/17

omhandlet i bilagets kapitel I.2.a ), opfylde minimums
betingelserne i bilagets kapitel 1.2 .b )
c ) med henblik på markedsføring fremstiller foderblan
dinger, som indeholder forblandinger, der er fremstil
let af tilsætningsstoffer, som er omhandlet i bilagets
kapitel I.3.a ), opfylde minimumsbetingelserne i bila
gets kapitel 1.3 .b )
d ) med henblik på markedsføring fremstiller foderblan
dinger indeholdende råvarer, der er omhandlet i arti
kel 3a, stk. 2, i direktiv 74/63/EØF, og som har et
stort indhold af uønskede stoffer eller produkter,
opfylde minimumsbetingelserne i kapitel 1.4 i bilaget
til dette direktiv

e ) udelukkende til brug for eget opdræt fremstiller
foderblandinger, der indeholder forblandinger, hvori
der indgår tilsætningsstoffer, som er omhandlet i
bilagets kapitel I.3.a), opfylde minimumsbetingelserne
i bilagets kapitel 1.3 .b ), dog bortset fra kravene i
punkt 7 heri
f) udelukkende til brug for eget opdræt fremstiller
foderblandinger, hvori der indgår råvarer, som er
omhandlet i artikel 3a, stk. 2 , i direktiv 74/63/EØF,
og som har et stort indhold af uønskede stoffer eller

produkter, opfylde minimumsbetingelserne i kapitel
1.4 i- bilaget til dette direktiv, dog bortset fra kravene i
punkt 7 heri.
3 . Godkendelsen

— trækkes tilbage, hvis aktiviteten ophører, eller det
viser sig, at virksomheden ikke længere opfylder en
væsentlig betingelse for at udøve sin aktivitet og ikke
har berigtiget dette forhold inden for en rimelig frist
— ændres, hvis virksomheden har godtgjort, at den er i
stand til at udøve aktiviteter, som supplerer eller
træder i stedet for dem, for hvilke den blev godkendt
i første omgang.

Godkendelse af virksomheder

1 . En virksomhed, der ønsker at udøve en eller flere af
de i stk. 2 nævnte aktiviteter, skal have en godkendelse

Artikel 3

for hver enkelt af disse aktiviteter i overensstemmelse
med dette direktiv . En medlemsstat kan beslutte ikke at

Godkendelse af mellemhandlere

godkende de virksomheder, der er omhandlet i stk. 2 ,
litra f).

1 . Mellemhandlere, der ønsker at markedsføre tilsæt

2. For at kunne blive godkendt åf de ansvarlige myndig

ningsstoffer, produkter, som er omhandlet i direktiv
82/471 /EØF eller forblandinger af tilsætningsstoffer, som
er omhandlet i bilagets kapital I.l.a ) eller 1.2 . a ), skal have
en godkendelse hertil.

heder skal en virksomhed , der

a ) med henblik på markedsføring fremstiller tilsætnings
stoffer eller produkter omfattet af direktiv 82/471 /
EØF, som er opregnet i kapitel I.l.a ) i bilaget til dette
direktiv, opfylde minimumsbetingelserne i nævnte bil
ags kapitel I.l.b )

b) med henblik på markedsføring fremstiller forblandin
ger, der er fremstillet af tilsætningsstoffer, som er

Bestemmelserne i punkt 7 i bilagets kapitel I.l.b) eller
1.2 . b ) finder, afhængigt af det enkelte tilfælde, anvendelse
på mellemhandlere, der pakker, emballerer, oplagrer eller
markedsfører tilsætningsstoffer, forblandinger af tilsæt
ningsstoffer og produkter, som er omfattet af direktiv
82/471 /EØF.
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2 . Godkendelsen

— trækkes tilbage, hvis aktiviteten ophører, eller det
viser sig, at mellemhandleren ikke længere opfylder en
væsentlig betingelse for at udøve sin aktivitet og ikke
har berigtiget dette forhold inden for en rimelig frist

— ændres, hvis mellemhandleren har godtgjort, at den er
i stand til at udøve aktiviteter, som supplerer eller
træder i stedet for dem, for hvilke han blev godkendt
i første omgang.
Artikel 4

Godkendelsesprocedure for virksomheder og mellem
handlere

30. 12 . 95

2 . Medlemsstaterne ajourfører registreringen af virksom
heder og mellemhandlere i overensstemmelse med de i
artikel 2, stk . 3 , og artikel 3 , stk. 2, omhandlede afgørel
ser om tilbagetrækning eller ændring af godkendelsen .
Artikel 6

Offentliggørelse og fremsendelse af listen over godkendte
virksomheder og mellemhandlere

1 . Medlemsstaterne offentliggør første gang i november
2001 en liste over de virksomheder og mellemhandlere,
der er godkendt i henhold til artikel 2 eller 3 , og derefter
hvert år senest den 30 . november en liste over de i årets

løb foretagne ændringer, og hvert femte år en konsoli
deret liste .

1 . Fra den 1 . april 1988 indgiver de i artikel 2 omhand
lede virksomheder og de i artikel 3 omhandlede mellem
handlere, som agter at udøve en eller flere af de i
henholdsvis artikel 2 og 3 nævnte aktiviteter for første
gang, en ansøgning om godkendelse til den ansvarlige
myndighed i den medlemsstat, hvor deres anlæg er belig
gende.

Medlemsstaterne sørger for, at der træffes afgørelse om
de i første afsnit omhandlede ansøgninger om godken
delse inden seks måneder efter deres indgivelse .
2. Virksomheder og mellemhandlere, der den 1 . april
1998 udøver en eller flere af de i henholdsvis artikel 2 og
3 nævnte aktiviteter, kan forsætte deres aktiviteter, indtil
der er truffet afgørelse om deres ansøgning om godken
delse, for så vidt denne er indgivet inden den 1 . septem

2 . Inden den 31 . december hvert år sender medlemssta
terne den i stk . 1 omhandlede liste til Kommissionen .
Inden den 31 . december hvert år sender medlemsstaterne

en liste over de virksomheder, der er omhandlet i artikel

2, stk. 2, litra a ) og b ), og de mellemhandlere, der er
godkendt i henhold til artikel 3 , stk. 1 , til de øvrige
medlemsstater .

Efter anmodning sender medlemsstaterne hele listen over
de virksomheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra
c )—f), eller dele deraf, til de øvrige medlemsstater.

KAPITEL III

ber 1998 .

REGISTRERING AF VIRKSOMHEDER OG MELLEMHAND

Medlemsstaterne træffer afgørelse om de i første afsnit
omhandlede virksomheders og mellemhandleres ansøg
ninger om godkendelse inden den 1 . april 2001 .

LERE

Artikel 7

Artikel 5

Register over godkendte virksomheder og mellemhand
lere

1 . Er det ved kontrol på stedet fastslået, at virksomhe
derne og mellemhandlerne opfylder betingelserne i dette
direktiv, optager den ansvarlige myndighed de virksomhe
der og mellemhandlere, der er godkendt i henhold til
artikel 2 og 3, i et register for hver enkelt aktivitet under
et individuelt godkendelsesnummer, hvorved virksomhe
derne og mellemhandlerne kan identificeres.
Drejer det sig om mellemhandlere, der udelukkende udø
ver virksomhed som videreforhandler, uden at produktet

på noget tidspunkt befinder sig på deres anlæg, kan
medlemsstaterne undlade at foretage kontrol på stedet af
overholdelsen af de betingelser, der er fastsat i punkt 7 i
bilaget under kapitel I.l.b ) eller 1.2.b ), såfremt de pågæl
dende mellemhandlere over for den ansvarlige myndighed

afgiver en skriftlig erklæring, hvori de meddeler, at de
opfylder de i bilagets punkt 6.2 fastsatte krav for udøvel
sen af deres virksomhed .

Registrering af virksomheder
1 . En virksomhed, der ønsker at udøve en eller flere af

de i stk. 2 nævnte aktiviteter, skal registreres af en
medlemsstat for hver enkelt af sine aktiviteter i overens
stemmelse med bestemmelserne i dette direktiv.

2 . For at kunne blive registreret af de ansvarlige myndig
heder skal en virksomhed, der

a ) med henblik på markedsføring fremstiller tilsætnings
stoffer, for hvilke der er fastsat et maksimalt indhold ,
og som ikke er omhandlet i bilagets kapitel I.l.a ),

opfylde minimumsbetingelserne i bilagets kapitel II.c)
b ) med henblik på markedsføring fremstiller forblandin
ger, der indeholder tilsætningsstoffer, som er omhand
let i bilagets kapitel Il.a ), opfylde minimumsbetingel
serne i bilagets kapitel II.c )

c ) med henblik på markedsføring fremstiller foderblan
dinger, som indeholder forblandinger af tilsætnings
stoffer, som er omhandlet i bilagets kapitel II.b ), eller
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tilsætningsstoffer, som er omhandlet i bilagets kapitel
II .a ), opfylde minimumsbetingelserne i bilagets kapitel
II.c )

Nr . L 332/19

Artikel 9

Registreringsprocedure for virksomheder og mellemhand
lere

d ) udelukkende til brug for eget opdræt fremstiller
foderblandinger, der indeholder forblandinger af til
sætningsstoffer, som er omhandlet i bilagets kapitel
II. b ), eller der indeholder tilsætningsstoffer, som er
omhandlet i bilaget kapitel II .a ), opfylde minimums
betingelserne i bilagets kapitel II.c).
3 . Som virksomheder, der de facto opfylder betingel
serne i stk. 2, litra a)-d), anses godkendte virksomheder,
der udøver de tilsvarende aktiviteter, der er omhandlet i
artikel 2, stk. 2, litra a), b), c ) og e).

1 . Fra den 1 . april 1998 afgiver de i artikel 7, stk. 2,
omhandlede virksomheder og de i artikel 8 , stk. 1 ,
omhandlede mellemhandlere en skriftlig erklæring overfor
den ansvarlige myndighed i den medlemsstat, hvor de
agter at udøve deres aktivitet, med henblik på registre
ring.

2. Virksomheder og mellemhandlere, der den 1 . april
1998 udøver en eller flere af de i henholdsvis artikel 7 og
8 nævnte aktiviteter, kan fortsætte deres aktiviteter, hvis
de har afgivet den i stk. 1 nævnte erklæring inden den 1 .
september 1998 .

4 . En registrering
Artikel 1 0

— slettes, hvis aktiviteten ophører, eller det viser sig, at
virksomheden ikke længere opfylder en væsentlig
betingelse for at udøve sin aktivitet og ikke har
berigtiget dette forhold inden for en rimelig frist
— ændres, hvis virksomheden erklærer, at den udøver

aktiviteter, som supplerer eller træder i stedet for
dem, for hvilke den blev registreret på listen i første

Liste over registrerede virksomheder og mellemhandlere
1 . Den ansvarlige myndighed opfører på en liste for hver
enkelt aktivitet de virksomheder og mellemhandlere, som
den i henhold til artikel 7 og 8 har registreret under et
individuelt registreringsnummer, hvorved de kan identifi
ceres .

omgang.

Artikel 8

2. Medlemsstaterne ajourfører virksomhedernes og mel
lemhandlernes opførelse på listen i overensstemmelse med
de i artikel 7, stk. 4, og artikel 8 , stk. 3, omhandlede
afgørelser om sletning eller ændring af registreringen .

Registrering af mellemhandlere
Artikel 11

1 . Mellemhandlere, der ønsker at markedsføre tilsæt

Fremsendelse af listen over registrerede virksomheder og

ningsstoffer, for hvilke der er fastsat et maksimalt ind
hold, og som ikke er omhandlet i bilagets kapitel I.l.a ),
og at markedsføre forblandinger af tilsætningsstoffer,
som er omhandlet i bilagets kapitel Il.a ), skal registre

mellemhandlere

res .

Bestemmelserne i punkt 7 i bilagets kapitel II.c ) finder
efter omstændighederne anvendelse på mellemhandlere,
der pakker, emballerer, oplagrer og markedsfører tilsæt
ningsstoffer eller forblandinger af tilsætningsstoffer.

1 . Inden den 31 . december hvert år sender medlemssta

terne Kommissionen en liste over de virksomheder og
mellemhandlere, der er registreret i årets løb i henhold til
artikel 7 og 8, samt hvert femte år en konsolideret liste .
2. Efter anmodning sender medlemsstaterne alle de i stk.
1 omhandlede lister eller dele deraf, til de øvrige med
lemsstater .

KAPITEL IV

2 . Mellemhandlere godkendt i henhold til artikel 3 anses
for mellemhandlere, der de facto opfylder betingelserne i

FÆLLES BESTEMMELSER

stk . 1 .
Artikel 12

3 . En registrering

— slettes, hvis aktiviteten ophører, eller det viser sig, at
mellemhandleren ikke længere opfylder en væsentlig
betingelse for at udøve sin aktivitet og ikke har
berigtiget dette forhold inden for en rimelig frist
— ændres, hvis mellemhandleren afgiver en erklæring
om, at han udøver aktiviteter, som supplerer eller
træder i stedet for dem, for hvilke han blev registreret
i første omgang.

Forenklet procedure

Hvis en virksomhed , der fremstiller et tilsætningsstof,
allerede er godkendt til fremstilling af samme virksomme
stof som veterinærlægemiddel efter artikel 24 i direktiv
81 /851 /EØF ( J ), har medlemsstaterne ikke pligt til at
(') EFT nr. L 317 af 6 . 11 . 1981 , s. 16. Direktivet er senest
ændret ved direktiv 93/40/EØF ( EFT nr. L 214 af 24 . 8 .
1993 , s . 31 ).
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kontrollere, at de betingelser, der refereres til i dette
direktivs artikel 2, stk. 2, litra a ), og som er nærmere
beskrevet i bilagets kapitel I.l.b ), er opfyldt, dog bortset
fra kravene i punkt 4, 5 , 6.2 og 7 heri .
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b) Gennemførelsesforanstaltningerne til dette direktiv,
navnlig for så vidt angår registrets form og godken
delsesnumrene .

c) Eventuelle ændringer til bilagene.

Artikel 13

Artikel 16

Kontrol

Den Stående Komité for Foderstoffer

Medlemsstaterne sikrer sig betingelserne i dette direktiv
opfyldt ved tilstrækkelig kontrol i de virksomheder og
hos de mellemhandlere, som de har godkendt eller
registreret.

Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Foder

Artikel 14

Gebyr

Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen, fastsætter inden den 1 . april
1998 størrelsen af de gebyrer, der skal opkræves for
godkendelse af virksomhederne og deres mellemhand

stoffer, som blev nedsat ved afgørelse 70/372/EØF, i det
følgende benævnt » komitéen «.
Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen
afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor

meget det pågældende spørgsmål haster. Den udtaler sig
med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk .
2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe
på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen
tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for
medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte
artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

lere .

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når
de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse . Er de
Artikel IS

Gennemførelsesbestemmelser, ændring af bilagene og
import fra tredjelande
I overensstemmelse med proceduren i artikel 16 ved
tages :

a ) Inden den 1 . april 1997 de praktiske bestemmelser for
godkendelse i henhold til artikel 2 og for registrering i
henhold til artikel 7 af virksomheder, som er etableret

påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med
komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udta
lelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til
de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgø
relse med kvalificeret flertal .

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder regnet
fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen
afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kom
missionen, medmindre Rådet med simpelt flertal her
udtalt sig mod de nævnte foranstaltninger.

i tredjelande, og som i Fællesskabet markedsfører
tilsætningsstoffer, forblandinger, produkter, der er
omfattet af direktiv 82/471 /EØF og som omhandlet i
dette direktivs bilags kapitel I.l.a ), eller foderstoffer,
for at opnå tilsvarende garantier som dem, der gives

KAPITEL V

TILPASNING AF RETSFORSKRIFTER

af virksomheder inden for Fællesskabet .
Disse bestemmelser omfatter :

— udarbejdelse og ajourføring af en liste over tredje
lande, som er i stand til at give garantier, der
svarer til dem, som medlemsstaterne giver for
deres egne virksomheder, og til at foretage den i
artikel 13 nævnte kontrol

— udarbejdelse og ajourføring af en liste over virk
somheder, om hvilke de i første led nævnte tredje
lande har fastslået, at de opfylder dette direktivs
betingelser

— mulighed for, at Kommissionens og medlemssta
ternes eksperter om nødvendigt kan foretage kon
trol på stedet. Denne kontrol udføres for Fælles
skabets regning, og Fællesskabet betaler udgifterne
hertil .

Artikel 17

Ændring af direktiv 70/524/EØF
Artikel 13 , stk. 1 , i direktiv 70/524/EØF affattes såle
des :

» Artikel 13

1 . Medlemsstaterne foreskriver, at tilsætningsstoffer,
der er omfattet af dette direktiv, forblandinger, der er
fremstillet på grundlag af disse tilsætningsstoffer med
henblik på at indgå i foderblandinger og foderblandin
ger, der indeholder sådanne forblandinger, kun må
markedsføres eller anvendes af virksomheder eller mel

lemhandlere, der opfylder de relevante betingelser i
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Rådets direktiv 95/69/EF af 22. december 1995, om

visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere(*),

betingelser og bestemmelser for godkendelse og
registrering af visse foderstofvirksomheder og mellem
handlere (*).

kun må markedsføres af virksomheder eller mellem

handlere, der afhængigt af det pågældende tilfælde,
opfylder betingelserne i artikel 2 eller 3 i ovennævnte
direktiv .

(*) EFT nr. L 332 af 30. 12 . 1995, s. 15 «
(*) EFT nr. L 332 af 30. 12 . 1995, s. 15 .«

Artikel 18

Ændring af direktiv 74/63/EØF
Artikel 3a, stk. 2 , litra a ), i direktiv 74/63/EØF, affattes

2 ) I bilaget, spalte 7 » Særlige bestemmelser «, tilføjes, for
så vidt angår de produkter, der er omhandlet i
bilagets kapitel I.l.a ) i dette direktiv ordet » godken
delsesnummer «, til de oplysninger, der skal anføres på
produktets emballage, beholderen eller en etiket på
denne beholder .

således:

» a ) den er bestemt for virksomheder, der opfylder
betingelserne i Rådets direktiv 9 5/6 9/EF af 22 .
december 1995, om betingelser og bestemmelser
for godkendelse og registrering af visse foderstof
virksomheder og mellemhandlere (*).
(*) EFT nr. L 332 af 30 . 12 . 1995 , s . 15 .«

KAPITEL VI
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

1 . Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admi
nistrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette

Artikel 19

Ændirng af direktiv 79/373/EØF

I artikel 5 , stk. 1 , i direktiv 79/373/EØF af 2 . april 1979
om handel med foderblandinger ( ] ) tilføjes følgende
litra :

direktiv senest den 1 . april 1998 . De underretter straks
Kommissionen herom. De vedtagne bestemmelser finder
anvendelse fra den 1 . april 1998 .
Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de
indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal
ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De
nærmere regler for denne henvisning fastsættes af med
lemsstaterne .

» k ) det godkendelsesnummer, der er tildelt virksomhe

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til

der i overensstemmelse med artikel 5 i Rådets

de nationale retsforskrifter, som de vedtager på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

direktiv 95/6 9/EF af 22. december 1995, om

betingelser og bestemmelser for godkendelse og
registrering af visse foderstofvirksomheder og mel
lemhandlere (*).

Artikel 22

(*) EFT nr. L 332 af 30. 12 . 1995 , s . 15 .«

Artikel 20

Ændring af direktiv 82/471/EØF

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 23

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

I direktiv 82/471/EØF foretages følgende ændringer:
1 ) I artikel 3 indsættes følgende stk. 3 :

Udfærdiget i Bruxelles, den 22 . december 1995 .

» 3 . Medlemsstaterne foreskriver, at de produkter,

På Rådets vegne

der er omhandlet i bilagets kapitel I.l.a ) i Rådets

L. ATIENZA SERNA

direktiv 95/6 9/EF af 22 . december 1995 om betingel

ser og bestemmelser for godkendelse og registrering af

( J ) EFT nr. L 86 af 6 . 4. 1979, s. 30. Direktivet er senest ændret
ved direktiv 93/74/EØF (EFT nr. L 237 af 22 . 9. 1993, s.
23 ).

Formand
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BILAG

KAPITEL I

Minimumsbetingelser, der skal opfyldes af virksomheder og mellemhandlere, som er omhandlet i artikel 2
og 3 (og som skal have godkendelse)

KAPITEL I. 1 . a):

Tilsætningstoffer og af direktiv 82/471 /EØF omfattede produkter (» produkter«), som er omhandlet i artikel
2, stk. 2. litra a), og i artikel 3, stk. 1 , i dette direktiv
Tilsætningsstoffer
— Antibiotika :

alle

tilsætningsstoffer

som

henhører under gruppen

— Coccidiostatika og andre lægemidler:

alle

tilsætningsstoffer

som

henhører under gruppen

— Vækstfremmende stoffer:

alle

tilsætningsstoffer

som

henhører under gruppen

— Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefi
nerede stoffer med tilsvarende virkning:

alle

tilsætningsstoffer

som

henhører under gruppen

— Mikronæringsstoffer:

alle

tilsætningsstoffer

som

henhører under gruppen

— Enzymer:

alle

tilsætningsstoffer

som

henhører under gruppen

— Mikroorganismer:

alle

tilsætningsstoffer

som

henhører under gruppen

— Karotenoider og xantofyler:

alle

tilsætningsstoffer

som

henhører under gruppen

— Antioxidanter:

kun tilsætningsstoffer for hvilke der er fastsat et maksi
malt indhold

Produkter, der er omfattet af direktiv 82/471/EØF
— Proteiner, som er frembragt på grundlag af
grupperne bakterier, gær, alger, laverestå
ende svampe :

alle produkter som henhører under gruppen (bortset fra
undergruppe 1.2.1 .)

— Biprodukter ved fremstilling af aminosyrer
ved gæring:

alle produkter som henhører under gruppen

— Aminosyrer og salte heraf:

alle produkter som henhører under gruppen

— Aminosyrers analoge hydroxyler:

alle produkter som henhører under gruppen

KAPITEL 1.1 . b):

Minimumsbetingelser, der skal opfyldes af virksomheder, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), og
mellemhandlere, som er omhandlet i artikel 3, stk . 1 , (» produkter « som omhandlet i kapitel I.l.a))
1.

Anlæg og udstyr

Anlæg og fremstillingsudstyr skal placeres, udformes, konstrueres og vedligeholdes således, at de er
velegnede til fremstilling af de pågældende » produkter «. Anlæg og udstyr skal dimensioneres,
udformes og benyttes på en sådan måde, at fejlrisikoen reduceres, og således, at det er let at foretage
grundig rengøring og vedligeholdelse, så forurening og krydsforurening og generelt enhver uheldig
indvirkning på » produkternes « kvalitet undgås . Anlæg og udstyr, der benyttes til fremstillingsproces
ser, som har afgørende indvirkning på » produkternes « kvalitet, skal regelmæssigt evalueres på

passende vis i overensstemmelse med de skriftlige procedurer, som producenten på forhånd har
fastlagt for fremstillingen af » produkterne «.
2.

Personale

Producenten skal råde over et tilstrækkeligt stort personale, der er i besiddelse af den viden og de
kvalifikationer, som er nødvendige for at fremstille de pågældende »produkter «. Der skal opstilles en
organisationsplan med oplysninger om det ledende personales kvalifikationer (eksamensbeviser,
erhvervserfaring) og ansvarsområder, som skal forelægges de ansvarlige kontrolmyndigheder. Alle
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ansatte skal have klare, skriftlige oplysninger om deres opgaver, ansvarsområder og beføjelser, især
hver gang der foretages ændringer, så de pågældende » produkter« opnår den ønskede kvalitet.
3.

Produktion

Der skal udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for produktionen.
Producenten skal sikre, at de forskellige produktionsfaser gennemføres efter forud fastlagte, skriftlige
procedurer * og instruktioner, som har til formål at indkredse og vurdere de kritiske punkter i
fremstillingsprocessen og at kontrollere disse.

Der skal træffes tekniske eller organisatoriske foranstaltninger for at undgå krydsforurening og fejl.
Der skal være tilstrækkelige og velegnede midler til at foretage kontrol under fremstillingen.
4.

Kvalitetskontrol

Der skal udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for kvalitetskontrollen.
Producenten skal råde over et kontrollaboratorium med et tilstrækkeligt personale og udstyr til, inden
» produkterne«frigives med henblik på markedsføring, at garantere og efterprøve, at disse er i
overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF eller direktiv 82/471 /EØF. Der kan benyttes et laborato
rium uden for virksomheden .

Der skal udarbejdes og iværksættes en skriftlig kvalitetskontrolplan, som navnlig skal omfatte kontrol
med de kritiske punkter i fremstillingsprocessen, procedurerne for og hyppigheden af prøveudtagning,
analysemetoder og hyppigheden af analyser, en undersøgelse af, om råvarerne, de virksomme stoffer,
bærestofferne og » produkterne « overholder specifikationerne, samt en angivelse af, hvad der skal ske
med dem, hvis de ikke er i overensstemmelse med specifikationerne.
Der udtages prøver af det virksomme stof og af hvert parti » produkter «, der markedsføres, eller af
hver enkelt bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling i tilstrækkelige mængder efter en
procedure, som producenten har fastlagt på forhånd, med henblik på eventuel eftersporing. Prøverne
forsegles og mærkes på en sådan måde, at de let kan identificeres; de skal opbevares under betingelser,
der sikrer mod ændringer af prøvens sammensætning og mod unormal fordærvelse. De skal stilles til
rådighed for de ansvarlige myndigheder mindst indtil garantidatoen for det færdige produkt.

5.

Oplagring
Råvarer, virksomme stoffer, bærestoffer og » produkter«, som er eller som ikke er i overensstemmelse
med specifikationerne, skal oplagres i hensigtsmæssige beholdere eller i lokaler, der udformes,
indrettes og vedligeholdes med henblik på at sikre gode oplagringsforhold, og hvortil kun personer,
der har producentens tilladelse, har adgang.

De skal opbevares således, at de let kan identificeres, og således, at forveksling eller krydsforurening
mellem de ovenfor omhandlede forskellige produkter og med lægemidler undgås. Tilsætningsstoffer
skal pakkes og mærkes navnlig i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF. De produkter, der er
omfattet af direktiv 82/471 /EØF, skal mærkes i overensstemmelse med dette direktiv.

6.

Dokumentation

6.1 . Dokumentationsmateriale for fremstillingsproces og kontrol

Producenten skal have et dokumentationssystem, der har til formål såvel at indkredse og at
kontrollere de kritiske punkter i fremstillingsprocessen som at opstille og at iværksætte en kvalitet

skontrolplan. Producenten opbevarer resultaterne af denne kontrol. Dette materiale skal opbevares, så
det er muligt at efterspore hvert parti af de markedsførte » produkter« og at placere ansvaret i tilfælde
af reklamationer .

6.2 .

Register

Producenten skal med henblik på eventuel eftersporing registrere følgende oplysninger:

a ) register over tilsætningsstoffer:

— de fremstillede tilsætningsstoffers art og mængde, fremstillingsdatoer, eventuelt partinummer
eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling
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— navn og adresse på de mellemhandlere eller producenter, som disse tilsætningsstoffer er leveret
til, arten og mængden eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig
fremstilling

b ) register over produkter, der er omfattet af direktiv 82/471/EØF:

— arten af produkterne og den fremstillede mængde, fremstillingsdatoer, eventuelt partinummer
eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling
— navn og adresse på de mellemhandlere eller brugere (producenter eller opdrætter ), som disse
produkter er leveret til, arten og mængden af de leverede produkter, eventuelt partinummer
eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling.
7.

Mellemhandlere som omhandlet i artikel 3, stk. 1

Hvis en producent leverer tilsætningsstoffer til en anden person end en producent eller nogle af de af
direktiv 82/471/EØF omfattede produkter til en anden person end en bruger (producent eller
opdrætter ), er denne person og eventuelle senere mellemhandlere, som pakker, emballerer, oplagrer og
markedsfører, også, alt efter det enkelte tilfælde, bundet af forpligtelserne i punkt 4, 5, 6.2 og 8, og,
når der er tale om pakning, af forpligtelserne i punkt 3 .
8.

Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter
Den producent eller enhver mellemhandler, der markedsfører et produkt i eget navn, skal indføre et
system til registrering og behandling af reklamationer.
Han skal ligeledes, hvis det viser sig nødvendigt, kunne indføre et system til hurtig tilbagekaldelse af
produkter fra distributionsnettet. Producenten skal ved skriftlige procedurer fastlægge, hvad der skal
ske med tilbagekaldte produkter, og produkterne skal, inden de eventuelt på ny markedsføres,
vurderes på ny ved en kvalitetskontrol .

KAPITEL 1.2 . a ):

Tilsætningsstoffer, som er omhandlet i artikel 2, stk . 2, litra b), og i artikel 3, stk. 1
— Antibiotika :

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Coccidiostatika og andre lægemidler:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Vækstfremmende stoffer:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefi
nerede stoffer med tilsvarende virkning:

A og D

— Mikronæringsstoffer:

Kobber og selen

KAPITEL 1.2 . b ):

Minimumsbetingelser, som skal opfyldes af virksomheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), og
mellemhandlere, som er omhandlet i artikel 3 , stk. 1 (forblandinger af tilsætningsstoffer, som er omhandlet i
kapitel 1.2 . a ))

1.

Anlæg og udstyr

Anlæg og fremstillingsudstyr skal placeres, udformes, konstrueres og vedligeholdes således, at de er
velegnede til fremstilling af de pågældende forblandinger. Anlæg og udstyr skal dimensioneres,
udformes og benyttes på en sådan måde, at fejlrisikoen reduceres, og således, at det er let at foretage
grundig rengøring og vedligeholdelse, så forurening, krydsforurening og generelt enhver uheldig
indvirkning på produkternes kvalitet undgås. Anlæg og udstyr, der benyttes til fremstillingsprocesser,
skal regelmæssigt evalueres på passende vis i overensstemmelse med de skriftlige procedurer, som
producenten på forhånd har fastlagt.

Der skal træffes forebyggelsesforanstaltninger for i videst muligt omfang at hindre forekomst af
skadegørere og om nødvendigt udarbejdes en bekæmpelsesplan.
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Personale

Producenten skal råde over et tilstrækkeligt stort personale, der er i besiddelse af den viden og de
kvalifikationer, som er nødvendige for at fremstille de pågældende forblandinger. Der skal opstilles en
organisationsplan med oplysninger om det ledende personales kvalifikationer (eksamensbeviser,
erhvervserfaring) og ansvarsområder, som skal forelægges de ansvarlige kontrolmyndigheder. Alle
ansatte skal have klare, skriftlige oplysninger om deres opgaver, ansvarsområder og beføjelser, især
hver gang der foretages ændringer, så de pågældende forblandinger opnår den ønskede kvalitet.
3.

Produktion

Der skal udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for produktionen.

Producenten skal sikre, at de forskellige produktionsfaser gennemføres efter forud fastlagte, skriftlige
procedurer og instruktioner, som har til formål at indkredse og vurdere de kritiske punkter i
fremstillingsprocessen og at kontrollere disse, som f. eks. iblandingen af tilsætningsstoffet i forblandin
gen, den kronologiske produktionsrækkefølge, måle- og vejeapparaturet, blandemaskinen og
returstrømmene, så de pågældende forblandinger opnår den ønskede kvalitet i overensstemmelse med
direktiv 70/524/EØF .

Der skal træffes tekniske eller organisatoriske foranstaltninger for at undgå krydsforurening og fejl.
4.

Kvalitetskontrol

Der skal udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for kvalitetskontrollen.
Producenten skal råde over et kontrollaboratorium med et tilstrækkeligt personale og udstyr til at
garantere og efterprøve, at de pågældende forblandinger er i overensstemmelse med de specifikationer,
som producenten har fastlagt; formålet er navnlig at garantere og efterprøve arten, indholdet,
ensartetheden og stabiliteten af tilsætningsstofferne i forblandingen og at sikre et så lavt krydsforure
ningsniveau som muligt. Der kan benyttes et laboratorium uden for virksomheden.
Der skal udarbejdes og iværksættes en skriftlig kvalitetskontrolplan, som navnlig skal omfatte kontrol
af de kritiske punkter i fremstillingsprocessen, procedurerne for og hyppigheden af prøveudtagning,
analysemetoder og hyppigheden af analyser, en undersøgelse af, om bærestofferne, tilsætningsstofferne
og forblandingerne (produkterne ) overholder specifikationerne, samt en angivelse af, hvad der skal ske
med dem, hvis de ikke er i overensstemmelse med specifikationerne.
Der udtages prøver af hvert parti af den markedsførte forblanding i tilstrækkelige mængder efter en
procedure, som producenten har fastlagt på forhånd, med henblik på eventuel eftersporing. Prøverne
forsegles og mærkes på en sådan måde, at de let kan identificeres; de skal opbevares under betingelser,
der sikrer mod ændringer af prøvens sammensætning og mod unormal fordærvelse. De skal stilles til
rådighed for de ansvarlige myndigheder mindst indtil garantidatoen for forblandingen.
5.

Oplagring

» Produkter «, som er eller som ikke er i overensstemmelse med specifikationerne, skal oplagres i
hensigtsmæssige beholdere eller i lokaler, der udformes, indrettes og vedligeholdes med henblik på at
sikre gode oplagringsforhold, og hvortil kun personer, der har producentens tilladelse, har adgang.

Der skal træffes forebyggelsesforanstaltninger for i videst muligt omfang at hindre forekomst af
skadegørere og om nødvendigt udarbejdes en bekæmpelsesplan .

» Produkterne « skal opbevares således, at de let kan identificeres, og således, at forveksling eller
krydsforurening mellem de forskellige produkter og med lægemidler undgås. Forblandinger skal
pakkes og mærkes i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF.
6.

Dokumentation

6 . 1 . Dokumentationsmateriale for fremstillingsproces og kontrol
Producenten skal have et dokumentationssystem, der har til formål såvel at indkredse og at

kontrollere de kritiske punkter i fremstillingsprocessen som at opstille og at iværksætte en kvalitets
kontrolplan . Producenten opbevarer resultaterne af denne kontrol. Dette materiale skal opbevares, så
det er muligt at efterspore hvert parti af de markedsførte » produkter« og at placere ansvaret i tilfælde
af reklamationer .

Nr. L 332/26

Hda !

De Europæiske Fællesskabers Tidende

6. 2. Register over forblandinger

Producenten skal med henblik på eventuel eftersporing registrere følgende oplysninger:
— navn og adresse på producenterne af tilsætningsstoffer eller mellemhandlerne, de anvendte
tilsætningsstoffers art og mængde, eventuelt partinummer eller nummer på en bestemt del af
produktionen ved kontinuerlig fremstilling
— fremstillingsdato for forblandingen, eventuelt partinummer

— navn og adresse på mellemhandlerne eller producenterne af foderblandinger, som forblandingen er
leveret til, leveringsdato, arten og mængden af den leverede forblanding, eventuelt partinummer.
7.

Mellemhandlere som omhandlet i artikel 3, stk. 1

Hvis en producent leverer forblandinger til en anden person end en producent af foderblandinger, er
denne person og eventuelle senere mellemhandlere, som pakker, emballerer, oplagrer og markedsfører,
også, alt efter det enkelte tilfælde, bundet af forpligtelserne i punkt 4, 5, 6.2 og 8 og, når der er tale
om pakning, af forpligtelserne i punkt 3 .
8.

Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter
Den producent eller enhver mellemhandler, der markedsfører et produkt i eget navn, skal indføre et
system til registrering og behandling af reklamationer.

Han skal ligeledes, hvis det viser sig nødvendigt, kunne indføre et system til hurtig tilbagekaldelse af
produkter fra distributionsnettet. Producenten skal ved skriftlige procedurer fastlægge, hvad der skal
ske med tilbagekaldte produkter, og produkterne skal, inden de eventuelt på ny markedsføres,
vurderes på ny ved en kvalitetskontrol .
KAPITEL I.3.a):

Tilsætningsstoffer, som er omhandlet i artikel 2 , stk . 2, litra c ) og e )
— Antibiotika:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Coccidiostatika og andre lægemidler:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Vækstfremmende stoffer:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

KAPITEL 1.3 . b):

Minimumsbetingelser, som skal opfyldes af virksomheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c) og e)
(foderblandinger, der indeholder forblandinger af tilsætningsstoffer, som er omhandlet i kapitel I.3.a.))
1.

Anlæg og udstyr

Anlæg og fremstillingsudstyr skal placeres, udformes, konstrueres og vedligeholdes således, at de er
velegnede til fremstilling af foderblandinger, som indeholder forblandinger. Anlæg og udstyr skal
dimensioneres, udformes og benyttes på en sådan måde, at fejlrisikoen reduceres, og således, at det er
let at foretage grundig rengøring og vedligeholdelse, så forurening, krydsforurening og generelt enhver
uheldig indvirkning på produktets kvalitet så vidt muligt undgås.

Anlæg og udstyr, der benyttes til fremstillingsprocesser, som har afgørende indvirkning på produkter
nes kvalitet, skal regelmæssigt evalueres på passende vis i overensstemmelse med de skriftlige
procedurer, som på forhånd er fastlagt af producenten eller eventuelt, når fremstillingen sker
udelukkende til producentens eget brug, af en kvalificeret person uden for virksomheden, der handler
efter anmodning fra producenten og på dennes ansvar. Der skal træffes forebyggelsesforanstaltninger
for i videst muligt omfang at hindre forekomst af skadegørere og om nødvendigt udarbejdes en
bekæmpelsesplan .
2.

Personale

Producenten skal råde over et tilstrækkeligt stort personale, der er i besiddelse af den viden og de
kvalifikationer, som er nødvendige for at fremstille foderblandinger, som indeholder forblandinger.
Der skal opstilles en organisationsplan med oplysninger om det ledende personales kvalifikationer
(eksamensbeviser, erhvervserfaring) og ansvarsområder, som skal forelægges de ansvarlige kontrol

myndigheder; sker fremstillingen udelukkende til producentens eget brug, opstilles en sådan plan kun
om nødvendigt. Alle ansatte skal have klare, skriftlige oplysninger om deres opgaver, ansvarsområder
og beføjelser, især hver gang der foretages ændringer, så foderblandingerne, som indeholder
forblandinger, opnår den ønskede kvalitet.
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Produktion

Der skal udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for produktionen; denne kan, når fremstillingen
sker udelukkende til producentens eget brug, eventuelt være en person uden for virksomheden, der
dog handler efter anmodning fra producenten og på dennes ansvar.
Producenten skal sikre, at de forskellige produktionsfaser gennemføres efter forud fastlagte, skriftlige
procedurer og instruktioner, som har til formål at indkredse og vurdere de kritiske punkter i
fremstillingsprocessen og at kontrollere disse, som f. eks. især iblandingen af forblandingen i
foderstoffet, den kronologiske produktionsrækkefølge, måle- og vejeapparaturet, blandemaskinen og
returstrømmene, så foderblandingerne opnår den ønskede kvalitet i overensstemmelse med direktiv
79/373/EØF .

Der skal træffes tekniske eller organisatoriske foranstaltninger for så vidt muligt at undgå krydsforu
rening og fejl .
4.

Kvalitetskontrol

Der skal udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for kvalitetskontrollen; denne kan, når
fremstillingen sker udelukkende til producentens eget brug, eventuelt være en person uden for
virksomheden, der dog handler efter anmodning fra producenten og på dennes ansvar.
Producenten skal råde over et kontrollaboratorium med et tilstrækkeligt personale og udstyr til at
garantere og efterprøve, at foderblandingerne, der indeholder forblandinger, er i overensstemmelse
med de specifikationer, som producenten har fastlagt; formålet er navnlig at garantere og efterprøve
arten, indholdet og ensartetheden af de pågældende tilsætningsstoffer i foderblandingen, at sikre et så
lavt krydsforureningsniveau som muligt og, hvis foderstofferne er beregnet til at skulle markedsføres,
at efterprøve indholdet af analytiske bestanddele (direktiv 79/373/EØF). Der kan benyttes et
laboratorium uden for virksomheden .

Der skal udarbejdes og iværksættes en skriftlig kvalitetskontrolplan, som navnlig skal omfatte kontrol
af de kritiske punkter i fremstillingsprocessen, procedurerne for og hyppigheden af prøveudtagning,
analysemetoder og hyppigheden af analyser, en undersøgelse af, om råvarerne, forblandingerne og
foderblandingerne (» produkterne «), overholder specifikationerne, samt en angivelse af, hvad der skal
ske med dem, hvis de ikke er i overensstemmelse med specifikationerne.
Hvis foderstofferne er beregnet til at skulle markedsføres, udtages der prøver i tilstrækkelige mængder
efter en procedure, som producenten har fastlagt på forhånd, af hvert fremstillet parti foderblanding
eller af hver enkelt bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling, og prøverne opbevares

med henblik på eventuel eftersporing; når fremstillingen sker udelukkende til producentens eget brug,
udtages der prøver med regelmæssige mellemrum. Prøverne forsegles og mærkes på en sådan måde, at
de let kan identificeres; de skal opbevares under betingelser, der sikrer mod ændringer af prøvens
sammensætning og mod unormal fordærvelse . De skal stilles til rådighed for de ansvarlige myndighe
der i en passende periode.
5.

Oplagring
» Produkter «, som er eller som ikke er i overensstemmelse med specifikationerne, skal oplagres i

hensigtsmæssige beholdere eller i lokaler, der udformes, indrettes og vedligeholdes med henblik på at
sikre gode oplagringsforhold, og hvortil kun personer, der har producentens tilladelse, har adgang.
Der skal træffes forebyggelsesforanstaltninger for i videst muligt omfang at hindre forekomst af
skadegørere og om nødvendigt udarbejdes en bekæmpelsesplan .
» Produkterne « skal opbevares således, at de let kan identificeres, og således, at forveksling eller
krydsforurening mellem de forskellige produkter og med lægemidler eller foderlægemidler eller med
råvarer, der har et stort indhold af uønskede stoffer og produkter, eller med tilsætningsstoffer undgås.

Foderblandinger, der er beregnet til at skulle markedsføres, skal være i overensstemmelse med
bestemmelserne i direktiv 79/373/EØF.

6.

Dokumentation

6.1 . Dokumentationsmateriale for fremstillingsproces og kontrol
Producenten skal have et dokumentationssystem, der har til formål såvel at indkredse og at

kontrollere de kritiske punkter i fremstillingsprocessen som at opstille og at iværksætte en kvalitet
skontrolplan. Producenten opbevarer resultaterne af denne kontrol . Dette materiale skal opbevares, så
det er muligt at efterspore hvert parti af de markedsførte » produkter « og at placere ansvaret i tilfælde
af reklamationer .
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Register over foderblandinger

Producenten skal med henblik på eventuel eftersporing registrere følgende oplysninger:
— navn og adresse på producenterne af forblandinger eller mellemhandlerne, eventuelt partinummer,
arten og mængden af den anvendte forblanding
— arten og mængden af de fremstillede foderstoffer med angivelse af fremstillingsdatoen.
7.

Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter

Producenten skal indføre et system til registrering og behandling af reklamationer.

Han skal ligeledes, hvis det viser sig nødvendigt, kunne indføre et system til hurtig tilbagekaldelse af
produkter fra distributionsnettet. Producenten skal ved skriftlige procedurer fastlægge, hvad der skal
ske med tilbagekaldte produkter, og produkterne skal, inden de eventuelt på ny markedsføres,
vurderes på ny ved en kvalitetskontrol.

KAPITEL 1.4 .

Minimumsbetingelser, der skal opfyldes af virksomheder, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra d ) og e )
(foderblandinger på grundlag af råvarer, som har et stort indhold af uønskede stoffer og produkter (» de
pågældende råvarer «))

1.

Anlæg og udstyr
Anlæg og fremstillingsudstyr skal placeres, udformes, konstrueres og vedligeholdes således, at de er
velegnede til fremstilling af foderblandinger på grundlag af » de pågældende råvarer«. Anlæg og udstyr
skal dimensioneres, udformes og benyttes på en sådan måde, at fejlrisikoen reduceres, og således, at
der er let at foretage grundig rengøring og vedligeholdelse, så forurening, krydsforurening og generelt
enhver uheldig indvirkning på produkternes kvalitet så vidt muligt undgås. Anlæg og udstyr, der
benyttes til fremstillingsprocesser, som har afgørende indvirkning på produkternes kvalitet, skal
regelmæssigt evalueres på passende vis i overensstemmelse med skriftlige procedurer, som på forhånd

er fastlagt af producenten eller eventuelt, når fremstillingen sker udelukkende til producentens eget
brug, af en kvalificeret person uden for virksomheden, der handler efter anmodning fra producenten
og på dennes ansvar.

Der skal træffes forebyggelsesforanstaltninger for i videst muligt omfang at hindre forekomst af
skadegørere og om nødvendigt udarbejdes en bekæmpelsesplan.
2.

Personale

Producenten skal råde over et tilstrækkeligt stort personale, der er i besiddelse af den viden og de
kvalifikationer, som er nødvendige for at fremstille foderblandinger på grundlag af » de pågældende
råvarer«. Der skal opstilles en organisationsplan med oplysninger om det ledende personales
kvalifikationer ( eksamensbeviser, erhvervserfaring) og ansvarsområder alt efter omstændighederne,

som skal forelægges de ansvarlige kontrolmyndigheder; sker fremstillingen udelukkende til producen
tens eget brug, opstilles en sådart plan kun om nødvendigt. Alle ansatte skal have klare, skriftlige
oplysninger om deres opgaver, ansvarsområder og beføjelser, især hver gang der foretages ændringer,
så foderblandingerne, der er fremstillet på grundlag af »de pågældende råvarer «, opnår den ønskede
kvalitet .

3.

Produktion

Der skal udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for produktionen; denne kan, når fremstillingen
sker udelukkende til producentens eget brug, eventuelt være en person uden for virksomheden, der
dog handler efter anmodning fra producenten og på dennes ansvar.
Producenten skal sikre, at de forskellige produktionsfaser gennemføres efter forud fastlagte, skriftlige

procedurer og instruktioner, som har til formål at indkredse og vurdere de kritiske punkter i
fremstillingsprocessen og at kontrollere disse, som f. eks. iblandingen i foderblandingen af » den
pågældende råvare«, den kronologiske produktionsrækkefølge, måle- og vejeapparaturet, blandema
skinen og returstrømmene, så foderblandingerne opnår den ønskede kvalitet i overensstemmelse med
direktiv 79/373 /EØF .

30 . 12 . 95

30 . 12 . 95

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr . L 332/29

Der skal træffes tekniske eller organisatoriske foranstaltninger for så vidt muligt at undgå krydsforu
rening og fejl .
4.

Kvalitetskontrol

Der skal udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for kvalitetskontrollen; denne kan, når
fremstillingen sker udelukkende til producentens eget brug, eventuelt være en person uden for
virksomheden, der dog handler efter anmodning fra producenten og på dennes ansvar.
Producenten skal råde over et kontrollaboratorium med et tilstrækkeligt personale og udstyr til at
garantere og efterprøve, at de pågældende foderblandinger er i overensstemmelse med de specifikatio
ner, som producenten har fastlagt; formålet er navnlig at garantere og efterprøve arten , indholdet og
ensartetheden af de pågældende uønskede stoffer og produkter i foderblandingen, at sikre, at
krydsforureningsniveauet er så lavt som muligt, samt at det maksimale indhold af uønskede stoffer og
produkter som fastsat i direktiv 74/63/EØF og, hvis foderstofferne er beregnet til at skulle
markedsføres, indholdet af analytiske bestanddele (direktiv 79/373/EØF) overholdes. Der kan benyttes
et laboratorium uden for virksomheden.

Der skal udarbejdes og iværksættes en skriftlig kvalitetskontrolplan, som navnlig skal omfatte kontrol
af de kritiske punkter i fremstillingsprocessen, procedurerne for og hyppigheden af prøveudtagning,
analysemetoder og hyppigheden af analyser, en undersøgelse af, om råvarerne, især råvarer med et
stort indhold af uønskede stoffer og produkter, og foderblandingerne overholder specifikationerne
samt en angivelse af, hvad der skal ske med dem, hvis de ikke er i overensstemmelse med
specifikationerne.
Hvis foderstofferne er beregnet til at skulle markedsføres, udtages der prøver i tilstrækkelige mængder
efter en procedure, som producenten har fastlagt på forhånd, af hvert fremstillet parti foderblanding
eller af hver enkelt bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling, og prøverne opbevares
med henblik på eventuel eftersporing; når fremstillingen sker udelukkende til producentens eget brug,
udtages der prøver med regelmæssige mellemrum. Prøverne forsegles og mærkes på en sådan måde, at
de let kan identificeres; de skal opbevares under betingelser, der sikrer mod ændringer af prøvens
sammensætning og mod unormal fordærvelse . De skal stilles til rådighed for de ansvarlige myndighe
der i en passende periode afhængig af, hvad foderstofferne skal bruges til.
5.

Oplagring

Råvarer, især råvarer med et stort indhold af uønskede stoffer og produkter, og foderblandinger, som
er eller som ikke er i overensstemmelse med specifikationerne, skal oplagres i hensigtsmæssige
beholdere eller i lokaler, der udformes, indrettes og vedligeholdes med henblik på at sikre gode
oplagringsforhold.

Der skal træffes forebyggelsesforanstaltninger for i videst muligt omfang at hindre forekomst af
skadegørere og om nødvendigt udarbejdes en bekæmpelsesplan .

Produkterne skal opbevares således, at de let kan identificeres, og således, at forveksling eller
krydsforurening mellem de ovenfor omhandlede forskellige produkter og med lægemidler eller
foderlægemidler eller med tilsætningsstoffer eller forblandinger af tilsætningsstoffer undgås. Foder
blandinger, der er beregnet til at skulle markedsføres, skal være i overensstemmelse med bestemmel
serne i direktiv 79/373/EØF.

6.

Dokumentation

6.1 . Dokumentationsmateriale for fremstillingsproces og kontrol

Producenten skal have et dokumentationssystem, der har til formål såvel at indkredse og at

kontrollere de kritiske punkter i fremstillingsprocessen som at opstille og at iværksætte en kvalitets
kontrolplan. Producenten opbevarer resultaterne af denne kontrol. Dette materiale skal opbevares, så
det er muligt at efterspore hvert parti af de markedsførte » produkter« og at placere ansvaret i tilfælde
af reklamationer .

6.2 . Register over foderblandinger
Producenten skal med henblik på eventuel eftersporing registrere følgende oplysninger:

— navn og adresse på leverandørerne af råvarer med et stort indhold af uønskede stoffer og
produkter, arten og indholdet af uønskede stoffer og produkter samt leveringsdato, og
— arten og mængden af de fremstillede foderstoffer med angivelse af fremstillingsdatoen.
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Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter
Producenten skal indføre et system til registrering og behandling af reklamationer.

Han skal ligeledes, hvis det viser sig nødvendigt, kunne indføre et system til hurtig tilbagekaldelse af
produkter fra distributionsnettet. Producenten skal ved skriftlige procedurer fastlægge, hvad der skal
ske med tilbagekaldte produkter, og produkterne skal, inden de eventuelt på ny markedsføres,
vurderes på ny ved en kvalitetskontrol.

KAPITEL II

Minimumsbetingelser, der skal opfyldes af virksomheder og mellemhandlere, som er omhandlet i artikel 7
og 8 (og som skal registreres )

KArllLL li.a ):

Tilsætningsstoffer, som er omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra b), og i artikel 8 , stk. 1
— Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefi
nerede stoffer med tilsvarende virkning:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen, bort
set fra vitamin A og D

— Mikronæringsstoffer:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen, bort
set fra kobber og selen

— Karotenoider og xantofyler:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Enzymer:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Mikroorganismer:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Antioxidanter:

kun tilsætningsstoffer for hvilke der er fastsat et maksi
malt indhold

KAPITEL II . b ):

Tilsætningsstoffer, som er omhandlet i artikel 7, stk. 2. litra c) og d)
— Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Mikronæringsstoffer:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Kartenoider og xantofyler:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Enzymer:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Mikroorganismer:

alle tilsætningsstoffer som henhører under gruppen

— Antioxidanter:

alle tilsætningsstoffer for hvilke der er fastsat et maksi
malt indhold

KAPITEL II.c );

Minimumsbetingelser, der skal opfyldes af virksomheder og mellemhandlere, som er omhandlet i artikel 7,
stk. 2, litra a ) og b ), og artikel 8, stk. 1 (tilsætningsstoffer, for hvilke der er fastsat et maksimalt indhold, og
som ikke er omhandlet i kapitel 1.1 .a )), forblandinger af tilsætningsstoffer, som er omhandlet i kapitel li.a),
og af virksomheder, som er omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra c) og d) ( foderblandinger, der indeholder
forblandinger af tilsætningsstoffer, som er omhandlet i kapitel II. b ), eller tilsætningsstoffer, som er
omhandlet i kapitel li.a )).

1.

Attlceg og udstyr

Anlæg og fremstillingsudstyr skal placeres, udformes, konstrueres og vedligeholdes således, at de er

velegnede til fremstilling af de pågældende tilsætningsstoffer, forblandinger af tilsætningsstoffer og

foderblandinger, som indeholder tilsætningsstoffer eller forblandinger af tilsætningsstoffer (»de
pågældende produkter «).
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Personale

Producenten skal råde over et tilstrækkeligt stort personale, der er i besiddelse af den viden og de
kvalifikationer, som er nødvendige for at fremstille »de pågældende produkter«.
3.

Produktion

Der skal udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for produktionen; denne kan, når fremstillingen
sker udelukkende til producentens eget brug, eventuelt være en person uden for virksomheden, der
dog handler efter anmodning fra producenten og på dennes ansvar.
Producenten skal sikre, at de forskellige produktionsfaser gennemføres således, at » de pågældende
produkter« opnår den ønskede kvalitet i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF eller direktiv
79/373/EØF, afhængigt af de enkelte tilfælde.
4.

Kvalitetskontrol

Der skal udpeges en kvalificeret person som ansvarlig for kvalitetskontrollen; denne kan, når
fremstillingen sker udelukkende til producentens eget brug, eventuelt være en person uden for
virksomheden, der dog handler efter anmodning fra producenten og på dennes ansvar.
Producenten skal udarbejde og iværksætte en kvalitetskontrolplan, hvorefter det kan garanteres og
efterprøves, at » de pågældende produkter « er i overensstemmelse med de specifikationer, som
producenten har fastlagt, og i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF eller direktiv 79/373/EØF,
afhængigt af det enkelte tilfælde .
Der udtages og opbevares med henblik på eventuel eftersporing prøver af hvert parti produkter eller
af hver enkelt bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling, hvis det forekommer
hensigtsmæssigt, eller med regelmæssige mellemrum. De skal stilles til rådighed for de ansvarlige
myndigheder i en passende periode afhængig af, hvad foderstofferne skal bruges til.
5.

Oplagring
Råvarer, tilsætningsstoffer, bærestoffer, forblandinger og foderblandinger skal oplagres i lokaler, der
udformes, indrettes og vedligeholdes med henblik på at sikre gode oplagringsforhold.
Produkterne skal opbevares således, at de let kan identificeres, og således, at forveksling eller
krydsforurening mellem de ovenfor omhandlede forskellige produkter og med lægemidler og foderlæ
gemidler undgås. Produkter, der er beregnet til at skulle markedsføres, skal om nødvendigt pakkes og
mærkes i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF eller direktiv 79/373/EØF, afhængigt af det
enkelte tilfælde .

6.

Register

Producenten skal med henblik på eventuel eftersporing registrere følgende oplysninger:
a ) i forbindelse med tilsætningsstoffer:

— arten og mængden af de fremstillede tilsætningsstoffer, fremstillingsdatoer, eventuelt partinum
mer eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling
— navn og adresse på de mellemhandlere eller brugere ( producenter eller opdrættere ), som
tilsætningsstofferne er leveret til, arten og mængden af de leverede tilsætningsstoffer, eventuelt
partinummer eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling

b ) i forbindelse med forblandinger:

— navn og adresse på producenterne af tilsætningsstoffer eller mellemhandlerne, arten og
mængden af de anvendte tilsætningsstoffer, eventuelt partinummer eller nummer på en bestemt
del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling
— fremstillingsdatoen for forblandingen, eventuelt partinummer

— navn og adresse på de mellemhandlere eller producenter, som forblandingen er leveret til, arten
og mængden af den leverede forblanding, eventuelt partinummer

c ) i forbindelse med foderblandinger, som indeholder forblandinger eller tilsætningsstoffer:
— navn og adresse på producenterne af forblandingen eller mellemhandlerne, eventuelt partinum
mer, arten og mængden af den anvendte forblanding
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— navn og adresse på producenterne ar tilsætningsstoffer eller mellemhandlerne, arten og
mængden af det anvendte tilsætningsstof, partinummer eller nummer på en bestemt del af
produktionen ved kontinuerlig fremstilling
— arten og mængden af de fremstillede foderstoffer med angivelse af fremstillingsdatoen.
7.

Mellemhandlere som omhandlet i artikel 8, stk. 1

Hvis en producent leverer tilsætningsstoffer til en anden person end en producent eller opdrætter eller
forblandinger til en anden person end en producent, er denne person og eventuelle senere mellem
handlere, der pakker, emballerer, oplagrer, og markedsfører, også, alt efter det enkelte tilfælde, bundet
af forpligtelserne i punkt 4, 5 og 6.2 og, når der er tale om pakning, af forpligtelserne i punkt 3 .
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Nr. L 332/33

RÅDETS DIREKTIV 95/70/EF
af 22 . december 1995

om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse sygdomme hos toskallede
bløddyr
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

en grundig epizootisk undersøgelse er påkrævet for at
fastslå sygdommens oprindelse og hindre, at den spredes
videre;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, særlig artikel 43 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (*),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

for at sikre et effektivt bekæmpelsessystem må diagnosti
ceringen af disse sygdomme harmoniseres og foretages
under kompetente laboratoriers ansvar; disses samarbejde
kan koordineres af et referencelaboratorium udpeget af
Fællesskabet;

og

for at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv bør

ud fra følgende betragtninger:

der fastlægges en kontrolprocedure på fællesskabsplan;

Bløddyr er opført i traktatens bilag II; afsætningen af
bløddyr er en vigtig indtægtskilde for akvakultursekto

fælles foranstaltninger til bekæmpelse af sygdomme er et
minimumskrav for opretholdelse af en ensartet dyresund

ren ;

hedsstatus;

de bløddyrsygdomme, der henvises til i liste II i bilag A til
Rådets direktiv 91/67/EØF af 28 . januar 1991 om dyre
sundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakultur

det bør overlades til Kommissionen at vedtage de nød
vendige gennemførelsesbestemmelser —

dyr og -produkter ( 3 ), har meget alvorlige følger for
skaldyropdrættet; der forekommer andre sygdomme med
lignende følger i tredjelande, der bør udarbejdes en liste
over disse, og Kommissionen bør have mulighed for at
tilpasse listen til udviklingen i den dyresundhedsmæssige

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

situation;

et udbrud af disse sygdomme kan hurtigt antage epizoo
tisk karakter med en sådan dødelighed og sådanne for
styrrelser til følge, at det kan gøre skaldyropdrættet
væsentlig mindre rentabelt;

det er derfor nødvendigt, at det på fællesskabsplan fast
sættes, hvilke foranstaltninger der skal træffes i tilfælde
af sygdomsudbrud for at sikre en rationel udvikling af
skaldyropdrættet og øge beskyttelsen af dyresundheden i
Fællesskabet;
medlemsstaterne bør indberette alle tilfælde af konstate

ret abnorm dødelighed hos toskallede bløddyr til Kom
missionen og de øvrige medlemsstater;
der må i så fald træffes foranstaltninger med sigte på at

forhindre spredning af sygdommen, især i forbindelse
med flytning af levende, toskallede bløddyr fra de pågæl

Artikel 1

I dette direktiv fastsættes der minimumsfællesskabsforan

staltninger til bekæmpelse af de sygdomme hos toskallede
bløddyr, der omhandles i dette direktiv.

Artikel 2
1 . Ved anvendelsen af dette direktiv finder definitio

nerne i artikel 2 i direktiv 91 /67/EØF og i artikel 2 i
direktiv 91/492/EØF (4 ) anvendelse i det omfang, det er
relevant.

2. Desuden forstås ved » konstateret abnorm dødelig
hed «: pludseligt indtrædende dødelighed, som rammer ca.
15 % af bestandene inden for et kortvarigt tidsrum
mellem to observationer ( med bekræftelse i løbet af 15

dende brug og zoner;

dage). I klækningsanlæg anses dødeligheden for abnorm,
hvis der ikke kan udklækkes larver i en periode, der
omfatter flere efterfølgende gydninger fra forskellige

(') EFT nr. C 285 af 13 . 10. 1994, s . 9 .
(2) EFT nr. C 109 af 1 . 5 . 1995 , s. 2 .
(3 ) EFT nr. L 46 af 19 . 2. 1991 , s. 1 . Direktivet er senest ændret
ved direktiv 95/22/EF (EFT nr. L 243 af 11 . 10 . 1995, s.

(4) Rådets direktiv 91 /492/EØF af 15 . juli 1991 om sundheds
mæssige betingelser for produktion og afsætning af levende
toskallede bløddyr (EFT nr. L 258 af 24. 9. 1991 , s. 1 ).

D

Direktivet er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
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gydebestande. I yngelanlæg anses dødeligheden for
abnorm, hvis der inden for kort tid forekommer en

pludselig, omfattende dødelighed i flere cylindre.
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2 . Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, her
under navnlig retningslinjerne for det i stk. 1 omhandlede
program, særlig kontrolfrekvens og -tidsplan, prøveud
tagningsregler ( statistisk repræsentativ mængde) og diag
nosemetoder, fastsættes efter proceduren i artikel 10.

Artikel 3

Medlemsstaterne skal påse, at alle brug, som opdrætter
toskallede bløddyr:

1 ) registreres af den officielle tjeneste; denne registrering
skal løbende ajourføres

2 ) fører et register:

a ) over levende toskallede bløddyr, der tilgår bruget,
med detaljerede oplysninger om levering, antal
eller vægt, størrelse og oprindelse
b) over toskallede bløddyr, der forlader bruget til
genudlægning andetsteds, med detaljerede oplys
ninger om afsendelse, antal eller vægt, størrelse og
bestemmelsessted

c ) over konstateret abnorm dødelighed .
Den officielle tjeneste skal, såfremt den anmoder
herom, til enhver tid have adgang til at gennemgå
dette register, som skal ajourføres regelmæssigt og
opbevares i fire år.

Artikel 4

1 . Medlemsstaterne skal påse, at der gennemføres et
løbende overvågnings- og prøveudtagningsprogram i brug
og zoner med opdræt af toskallede bløddyr samt på
naturlige banker, der benyttes til opdræt, med henblik på
at konstatere abnorm dødelighed, således at det sikres, at
bestandenes sundhedstilstand overvåges .
Endvidere kan den officielle tjeneste anvende ovennævnte

program i renseanlæg og lagerbassiner, som udleder vand
i havet.

Hvis der under anvendelsen af programmet konstateres
abnorm dødelighed, eller hvis den officielle tjeneste har
oplysninger, der giver anledning til mistanke om syg
domme, skal man:

— opstille en liste over lokaliteter, hvor sygdommene i
direktiv 91/67/EØF, bilag A, liste II, findes, med
mindre disse sygdomme er omfattet af et program,
der er godkendt i henhold til nævnte direktiv

— opstille en liste over lokaliteter, hvor der er konstate
ret en abnorm dødelighed i forbindelse med sygdom
mene i bilag D, eller hvorom den officielle tjeneste har
oplysninger, der giver anledning til mistanke om syg

Artikel 5

1 . Medlemsstaterne skal påse, at enhver mistanke om

tilstedeværelse af de i artikel 4 omhandlede sygdomspato
gener og alle tilfælde af konstateret abnorm dødelighed
hos toskallede bløddyr i brug, opdrætszoner eller på
naturlige banker, der benyttes til opdræt, samt i rensean
læg eller lagerbassiner, som udleder deres vand i havet,
hurtigst muligt indberettes til den officielle tjeneste af
skaldyrsopdrætterne eller enhver anden, der måtte have
konstateret det .

2 . I det i stk . 1 omhandlede tilfælde skal den officielle

tjeneste påse :

a ) at der udtages prøver til undersøgelse på et godkendt
laboratorium

b ) indtil resultatet af den i litra a) omhandlede undersø
gelse foreligger, at ingen bløddyr forlader det
angrebne brug, den angrebne opdrætszone eller de
angrebne naturlige banker, der benyttes til opdræt,
eller de angrebne renseanlæg eller lagerbassiner, som
udleder deres vand i havet, for at blive genudlagt eller
flyttet til et andet brug eller til vandmiljøet uden den
officielle tjenestes tilladelse .

3 . Hvis den i stk. 2 , litra a ), omhandlede undersøgelse
ikke viser tilstedeværelse af et patogen, ophæves de i stk.
2, litra b ), omhandlede restriktioner.
4 . Hvis den i stk. 2 omhandlede undersøgelse viser
tilstedeværelse af et patogen, som er årsag til den konsta
terede abnorme dødelighed eller kan være årsag til denne
dødelighed, eller af et patogen for en af de sygdomme,
der er omhandlet i artikel 4, skal den officielle tjeneste
foretage en epizootisk undersøgelse for at fastslå even
tuelle infektionsveje og for at kontrollere, om bløddyr har
forladt bruget, opdrætszonen eller de naturlige banker,
der benyttes til opdræt, for at blive genudlagt eller flyttet
til et andet brug eller andet sted i perioden forud for
konstateringen af den abnorme dødelighed.

Hvis den epizootiske undersøgelse viser, at sygdommen er
indført på et eller flere brug, opdrætszoner eller naturlige
banker, der benyttes til opdræt, og at dette bl. a. skyldes
flytning af bløddyr, finder bestemmelserne i stk. 2 anven
delse .

domme

— overvåge udviklingen og den geografiske udbredelse af
de i første og andet led omhandlede sygdomme.

Dog kan den officielle tjeneste uanset artikel 3 , stk. 1 ,
litra c ), i direktiv 91/67/EØF inden for sit område tillade
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flytning af levende toskallede bløddyr til andre brug,
opdrætszoner eller naturlige banker, der benyttes til op
dræt, som er inficeret med samme sygdom.

Om fornødent kan der fastlægges passende supplerende
foranstaltninger i overensstemmelse med proceduren i
artikel 10 .

Nr . L 332/35
Artikel 8

1 . Sagkyndige fra Kommissionen kan, i det omfang det
er nødvendigt for at sikre en ensartet anvendelse af dette
direktiv, foretage kontrol på stedet. De kan med henblik

herpå via stikprøvekontrol og uden forskelsbehandling
sikre sig, at den kompetente myndighed kontrollerer, at
kravene i dette direktiv er overholdt .

5 . Den officielle tjeneste påser, at Kommissionen og de
andre medlemsstater i overensstemmelse med gældende
fællesskabsprocedurer straks får meddelelse om tilfælde
af konstateret abnorm dødelighed i forbindelse med et
patogen, om de foranstaltninger, der er truffet for at
analysere og kontrollere situationen, samt om årsagen til

Kommissionen underretter medlemsstaterne om resultatet

af den foretagne kontrol .

2. Den i stk. 1 nævnte kontrol udføres i samarbejde med
den kompetente myndighed.

dødeligheden.

Artikel 6

3 . Den medlemsstat, på hvis område der foretages kon
trol, yder de sagkyndige al den hjælp, der er nødvendig
for gennemførelsen af deres opgave .
4 . Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel ved

1 . Prøveudtagning og laboratorieundersøgelser til be

stemmelse af årsagen til abnorm dødelighed hos toskal

tages efter proceduren i artikel 10 .

lede bløddyr foretages ved brug af metoder, der fastsættes
efter proceduren i artikel 10 .
2 . Medlemsstaterne påser, at der i alle medlemsstaterne
udpeges et nationalt referencelaboratorium, der har facili

teter og specialuddannet personale til at foretage de i stk.
1 omhandlede undersøgelser.

Artikel 9

Bilag A ændres om fornødent af Rådet, der træffer
afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissio
nen .

Bilag B, C og D kan om fornødent ændres efter procedu
3 . Medlemsstater, der ikke har et nationalt laboratorium

ren i artikel 10 .

med kompetence på området, kan som en undtagelse fra
stk. 2 anvende et kompetent laboratorium i en anden
medlemsstat.

Artikel 10

4 . Listen over de nationale referencelaboratorier for syg
domme hos toskallede bløddyr findes i bilag C.
5 . De nationale referencelaboratorier samarbejder med

1 . Når der henvises til proceduren i denne artikel, ind
bringer formanden straks sagen for Den Stående Veteri
nærkomité, der er nedsat ved afgørelse 68/361 /EØF (2), i
det følgende benævnt » komitéen «, enten på eget initiativ
eller på anmodning af en medlemsstat.

det i artikel 7 nævnte EF-referencelaboratorium.

Artikel 7

1 . EF-referencelaboratoriet for sygdomme hos toskallede
bløddyr er angivet i bilag A.
2 . Det i stk. 1 omhandlede laboratoriums beføjelser og

opgaver er angivet i bilag B, jf. dog Rådets beslutning

2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes . Komitéen
afgiver en udtalelse om det udkast inden for en frist, som
formanden kan fastsætte under hensyntagen til, hvor
meget spørgsmålet haster. Den udtaler sig med det flertal,
som er fastsat i traktatens artikel 148 , stk. 2, for vedta
gelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af
Kommissionen. Under afstemninger i komitéen tildeles de
stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemssta
terne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel . Forman
den deltager ikke i afstemningen.

90/424/EØF af 26 . juni 1990 om visse udgifter på
veterinærområdet ( M , især artikel 28 .

3 . a ) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstalt
ninger, når de er i overensstemmelse med komi
téens udtalelse .

t 1 ) EFT nr. L 224 af 18 . 8 . 1990, s. 19. Direktivet er senest
ændret ved beslutning 94/370/EF (EFT nr. L 168 af 2 . 7.
1994, s. 31 ).

(2 ) EFT nr. L 255 af 18 . 10 . 1968 , s . 23 .
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b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overens
stemmelse med komitéens udtalelse, eller er der
ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommis
sionen straks Rådet et forslag til de foranstaltnin

ger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med
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Når medlemsstaterne vedtager disse love og administra
tive bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til
dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages
af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne
henvisning fastsættes af medlemsstaterne .

kvalificeret flertal .

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder regnet
fra forslagets forelæggelse for det ikke truffet nogen
afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kom
missionen, medmindre Rådet med simpelt flertal har
udtalt sig mod de nævnte foranstaltninger.

2 . Dog kan medlemsstaterne fra den i stk. 1 nævnte
dato og under overholdelse af traktatens almindelige
bestemmelser opretholde eller indføre strengere bestem
melser end dette direktivs bestemmelser for deres produk
tion . De underretter Kommissionen om enhver sådan

foranstaltning.
3 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til

de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på
Artikel 11

Senest den 31 . december 1999 forelægger Kommissionen

Rådet en rapport, som, om fornødent efter høring af Den
Videnskabelige Veterinærkomité, er udarbejdet på grund
lag af erfaringerne med anvendelsen af dette direktiv samt
af den tekniske og videnskabelige udvikling, i givet fald
ledsaget af ændringsforslag.

det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 13

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 14

Rådet udtaler sig med kvalificeret flertal om sådanne
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

forslag.

Artikel 12

Udfærdiget i Bruxelles, den 22 . december 1995 .

1 . Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admi

På Rådets vegne

nistrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette

L. ATIENZA SERNA

direktiv inden den 1 . juni 1997. De underretter straks
Kommissionen herom .

Formand
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Nr . L 332/37

BILAG A

EF-REFERENCELABORATORIET FOR SYGDOMME HOS TOSKALLEDE BLØDDYR
IFREMER

Boite postale 133
17390 La Tremblade

Frankrig

BILAG B

BEFØJELSER OG OPGAVER FOR EF-REFERENCELABORATORIET FOR SYGDOMME HOS
TOSKALLEDE BLØDDYR

EF-referencelaboratoriet har følgende beføjelser og opgaver:
1 ) i samråd med Kommissionen at koordinere de metoder, som medlemsstaterne anvender til diagnostice
ring af sygdomme hos toskallede bløddyr, især ved:

a) at oprette og opbevare en samling histologiske snit, stammer eller isolater af de relevante patogener
og give medlemsstaternes godkendte laboratorier adgang hertil
b ) med jævne mellemrum at foranstalte sammenlignende undersøgelser af diagnostiske procedurer på
fællesskabsplan

c ) at indsamle og sammenholde data og oplysninger vedrørende anvendte diagnosticeringsmetoder og
resultaterne af de prøver, der udføres i Fællesskabet
d) at karakterisere isolater af patogener ved hjælp af de mest avancerede og mest hensigtsmæssige

metoder for at opnå større viden om sygdommens epizootiologi
e ) at holde sig underrettet om udviklingen i hele verden for så vidt angår overvågning, epizootiologi og
forebyggelse af de pågældende sygdomme
f) at opretholde ekspertise vedrørende patogenerne for de relevante sygdomme, så der kan foretages en
hurtig differentialdiagnosticering

2 ) at deltage aktivt i diagnosticeringen af sygdomsudbrud i medlemsstaterne ved undersøgelse af de
patogenisolater, der fremsendes til bekræftelse af diagnosen, karakterisering og epizootiske undersøgel
ser

3 ) at lette uddannelse eller efteruddannelse af eksperter i laboratoriediagnoser med henblik på harmonise
ring af diagnoseteknikkerne i hele Fællesskabet

4) med hensyn til metoderne til diagnosticering af eksotiske sygdomme at samarbejde med de kompetente
laboratorier i tredjelande, hvor disse sygdomme er udbredte.
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BILAG C

NATIONALE REFERENCELABORATORIER FOR SYGDOMME HOS TOSKALLEDE BLØDDYR

Tyskland :

Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere
Anstaltsteil Insel Riems
D-0-2201 Insel Riems

Tyskland
Spanien :

Instituto de investigaciones marinas del C.S.I.C.
c/Eduardo Cabello, n° 6
36208 Vigo ( Pontevedra )
Spanien

Frankrig:

IFREMER

Boîte postale 133
17390 La Tremblade

Frankrig
Grækenland :

Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παραστικών Νοσημάτων
Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών
26,|C Οκτωβρίου 80
54627 θεσσαλονίκη
Grækenland

Irland:

Fisheries Research Centre
Abbotstown
Castleknock
Dublin 15

Irland

Italien:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Laboratorio di Ittiopatologia
Via della Roggia , 92
33030 Basaldella di Campoformido (UD )
Italien

Nederlandene:

Rijksinstituut voor visserijonderzoek (RIVO-DLO )
Haringkade 1
Postbus 68 ,
1970 AB IJmuiden
Nederlandene

Det Forenede Kongerige :

Fish Diseases Laboratory
The Nothe

Weymouth
Dorset DT4 8UB

Det Forenede Kongerige
The Marine Laboratory
P.O. Box 101

Victoria Road
Aberdeen AB9 8DB

Det Forenede Kongerige
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BILAG D

Sygdomme

Patogener

Modtagelige arter

Haplosporidiosis

Haplosporidium nelsoni
Haplosporidium costale

Crassostrea virginica
Crassostrea virginica

Perkinosis

Perkinsus marinus
Perkinsus olseni

Crassostrea virginica
Haliotis rubra

H. Laevigata

Mikrokytosis

Mikrokytos mackini

Crassostrea gigas
O. edulis

O. puelchana
O. denselomellosa
Tiostrea chilensis

Mikrokytos roughleyi

Saccostrea commercialis

Iridovirosis

Oyster Velar Virus

Crassóstrea gigas

Marteiliosis

Marteilia sidneyi

Saccostrea commercialis

Nr . L 332/39

Nr . L 332/40
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RÅDETS DIREKTIV 95/71/EF

af 22 . december 1995

om ændring af bilaget til direktiv 91/493/EØF om sundhedsmæssige betingelser for produktion
og afsætning af fiskerivarer
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22 .
juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion
og afsætning af fiskerivarer ( J ), særlig artikel 13 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

» 5 . Forarbejdning om bord af fiskerivarer skal foregå
under de hygiejnebetingelser, der er fastsat i kapi
tel IV, punkt II, nr. 2 og 3 , punkt IV og punkt
V. «

2) Kapitel IV, punkt I, nr. 3 , andet semikolon, affattes
således :

» fileterne og skiverne må kun ligge på arbejdsbordet
den tid, det tager at tilvirke dem, og de skal være
beskyttet mod forurening ved hjælp af en passende
emballage;«

ud fra følgende betragtninger:
3 ) Kapitel IV, punkt IV, nr. 1 , affattes således :
I Rådets direktiv 92/48/EØF af 16 . juni 1992 om fastsæt
telse af minimumshygiejneregler for fiskerivarer fremstil
let om bord på visse fartøjer i overensstemmelse med
artikel 3 , stk. 1 , litra a ), nr . i), i direktiv 91/493/EØF ( 2 )
er det fastsat, at fartøjer med fryseanlæg skal opføres på
en fortegnelse, som den kompetente myndighed ajourfø
rer med regelmæssige mellemrum;

» 1 . Ferske, frosne eller optøede varer, der anvendes
til forarbejdning, skal opfylde kravene i punkt I,
II eller III i dette kapitel «.
4 ) Kapitel IV, punkt IV, nr. 4, litra d ), første semikolon,
affattes således :

fiskerivarer, der produceres om bord på fartøjer med
fryseanlæg, og som opfylder hygiejnereglerne i direktiv
92/48/EØF, bør kunne afsættes på samme identifikations
betingelser som fiskerivarer, der er nedfrosset på virksom
heder på land; bilaget til direktiv 91/493/EØF bør ændres
med henblik herpå;
medlemsstaterne har tilkendegivet, at der er opstået visse

» d ) der udtages prøver af produktionen hver dag
med fast mellemrum for at sikre, at lukningen
eller andre hermetiske lukningsmetoder er effek
tive;«.

5 ) I kapitel IV, punkt V, nr. 3 , litra c ), ændres » øde
lægge « til » dræbe «.

vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen, og det
er derfor nødvendigt at præcisere visse tekniske aspekter i
direktiv 91/493/EØF med henblik på en ensartet gennem
førelse i Fællesskabet, navnlig hvad angår identificering af
de fiskerivarer, der afsættes —

6 ) Kapitel V, punkt II, nr. 3, litra b), andet afsnit, første
punktum, affattes således:

» Disse grænseværdier gælder kun for fiskearter af
følgende familier: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae
og Coryphaenidae.«
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

7) Kapitel VII affattes således:
Artikel 1

Bilaget til direktiv 91/493/EØF ændres således :

» KAPITEL VII

IDENTIFIKATION

1 ) Kapitel I, punkt II, nr. 5 , affattes således :
Med forbehold af direktiv 79/ 112/EØF skal det af

( J ) EFT nr. L 268 af 24. 9 . 1991 , s. 15. Direktivet er ændret ved
tiltrædelsesakten af 1994 .

(2 ) EFT nr. L 187 af 7. 7. 1992, s . 41 .

mærkningen eller følgedokumenterne være muligt i
kontroløjemed at finde frem til oprindelsen af de
fiskerivarer, der afsættes.
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Med henblik herpå skal følgende oplysninger fremgå
af emballagen eller i tilfælde af ikke emballerede varer
af ledsagedokumenterne:
— Afsenderlandet, som enten skrives helt ud eller

angives med forkortelse, hvilket for Fællesskabet
vil sige bogstaverne: B-DK-D-EL-E-F-IRL-I-L-NL
AT-P-FI-SE-UK .

Nr . L 332/41

delsesdatoen, er dog ikke omfattet af bestemmelserne i
kapitel VII i bilaget til direktiv 91 /493/EØF som ændret
ved artikel 1 , nr. 7), i nærværende direktiv.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen inde
holde en henvisning til dette direktiv eller skal ved
offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De
nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlems

— Identifikation af virksomheden eller fabriksfartøjet
ved hjælp af autorisationsnummeret eller i tilfælde
af afsætning fra et fartøj med fryseanlæg, der er
omfattet af punkt 7 i bilag II til direktiv 92/
48/EØF, fartøjets identifikationsnummer eller i
tilfælde af afsætning fra en auktion eller et engros
marked det registreringsnummer, som er omhand
let i artikel 7, stk. 1 , tredje afsnit, i nærværende
direktiv.

— En af følgende forkortelser: CE-EC-EG-EK-EF
EY.

Disse oplysninger skal være letlæselige og anbragt på
emballagen på et sted, der kan ses udefra, uden at det
er nødvendigt at åbne den pågældende emballage.«

staterne .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til

de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på
det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørel
sen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admi
nistrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette

direktiv inden den 1 . juli 1997. De underretter Kommis
sionen herom. Varer, som er fremstillet inden ikrafttræ-

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1995
På Rådets vegne
L. ATIENZA SERNA

Formand

