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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 850/2007

2011/EES/20/23

frá 19. júlí 2007
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 378/2005 um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar skyldur og verkefni
tilvísunarrannsóknastofu Bandalagsins í tengslum við umsóknir um leyfi fyrir aukefnum í fóðri (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

4)

Í 1. mgr. 4. gr. í reglugerð (EB) nr. 378/2005 er kveðið á
um að tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins skuli
krefja umsækjendur um gjald fyrir hverja umsókn (hér á
eftir nefnt „gjaldið“). Í II. viðauka við þá reglugerð er þar
að auki sett fram skrá um samtök landsbundinna
tilvísunarrannsóknarstofa.

5)

Fjárhæð gjaldsins hefur ekki verið breytt síðan reglugerð
(EB) nr. 378/2005 öðlaðist gildi og skal hækka
fjárhæðina með tilliti til fenginnar reynslu frá
gildistökudegi.

6)

Tékkland, Írland, Ungverjaland og Finnland tilkynntu
framkvæmdastjórninni að heiti eða tilteknar upplýsingar
um landsbundnar tilvísunarrannsóknarstofur þeirra, sem
eru aðilar að samtökunum, hafa breyst. Til samræmis við
það skal skráin í viðaukanum við þessa reglugerð koma í
stað skrárinnar í II. viðauka við reglugerð (EB) nr.
378/2005.

7)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 378/2005 til
samræms við það.

8)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
matvælaferlið og heilbrigði dýra.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni í fóðri (1),
einkum þriðju undirgrein 21. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er fastsett málsmeðferð
Bandalagsins við leyfisveitingu fyrir setningu aukefna í
fóðri á markað og notkun þeirra. Þar er kveðið á um að
hver sá sem hyggst fá leyfi fyrir aukefni í fóðri eða fyrir
nýrri notkun aukefnis í fóðri skuli leggja umsókn um
leyfi (hér á eftir nefnd „umsóknin“) fyrir
framkvæmdastjórnina í samræmi við reglugerðina.

Í reglugerð (EB) nr. 1831/2003 er að auki kveðið á um
stofnun tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins sem skal
sinna ákveðnum skyldum og verkefnum sem er að finna í
II. viðauka við hana. Í þeirri reglugerð er einnig kveðið á
um að tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins geti notið
aðstoðar samtaka landsbundinna tilvísunarrannsóknarstofa.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

3)

Í reglugerð (EB) 378/2005 er mælt fyrir um nákvæmar
reglur um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 1831/2003
að því er varðar umsóknir og skyldur og verkefni
tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins.

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 188, 20.7.2007, bls. 3. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2008 frá 14. mars 2008
um breytingu á I viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 42, 10.7.2008,
bls. 1.
1
( ) Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29. Reglugerðinni var breytt með
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 378/2005 (Stjtíð. ESB L 59,
5.3.2005, bls. 8).

Reglugerð (EB) nr. 378/2005 er breytt sem hér segir:

1. Í stað 1. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi:

„1. Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins skal innheimta
6 000 evra gjald af umsækjandanum fyrir hverja umsókn
(hér á eftir nefnt „gjaldið“).“

2. Í stað II. viðauka komi texti viðaukans við þessa reglugerð.
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 9. júlí 2007.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Markos KYPRIANOU

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI
„II. VIÐAUKI
Tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins og samtök landsbundinna tilvísunarrannsóknarstofa, eins og
um getur í 2. mgr. 6. gr.

TILVÍSUNARRANNSÓKNARSTOFA BANDALAGSINS
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð
mælingastofnunin, Geel, Belgíu.

framkvæmdastjórnar

Evrópubandalaganna,

Viðmiðunarefna-

og

LANDSBUNDNAR TILVÍSUNARRANNSÓKNARSTOFUR AÐILDARRÍKJANNA
Belgique/België
— Federaal Voedingslabo Tervuren (AFSCA-FAVV), Tervuren,
— Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol.
Česká republika
— Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha.
Danmark
— Plantedirektoratets Laboratorium, Lyngby.
Deutschland
— Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(LGL), Oberschleißheim,
— Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer, Speyer,
— Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Fachbereich 8
— Landwirtschaftliches Untersuchungswesen, Leipzig,
— Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL), Abteilung Untersuchungswesen. Jena.
Eesti
— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa,
— Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali analüüsi labor, Saku, Harjumaa.
Éire/Ireland
— The State Laboratory, Kildare.
España
— Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid,
— Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya,
Cabrils.
France
— Laboratoire de Rennes, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF), Rennes.
Italia
— Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma,
— Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA),
Torino.
Κύπρος
— Εργαστήριο Ελέγχου Ζωοτροφών, Τµήµα Γεωργίας, Λευκωσία.
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Latvija
— Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs (VVMDC), Rīga.
Lietuva
— Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius,
— Klaipėdos apskrities VMVT laboratorija, Klaipėda.
Luxembourg
— Laboratoire de contrôle et d'essais
— ASTA, Ettelbruck.
Magyarország
— Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság,
Központi Takarmányvizsgáló Laboratórium – Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest.
Nederland
— RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen,
— Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.
Österreich
— Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien.
Polska
— Instytut Zootechniki w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,
— Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy.
Portugal
— Laboratorio Nacional de Investigação Veterinária, Lisboa.
Slovenija
— Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut, Enota za patologijo prehrane
in higieno okolja, Ljubljana,
— Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.
Slovensko
— Skúšobné laboratórium – Oddelenie
poľnohospodársky, Bratislava.

analýzy

krmív,

Ústredný

kontrolný

a

Suomi/Finland
— Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors.
Sverige
— Foderavdelningen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala.
United Kingdom
— The Laboratory of the Government Chemist, Teddington.

NATIONAL REFERENCE LABORATORIES OF EFTA COUNTRIES
Norway
— LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.“

skúšobný

ústav

