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Kommissionens stöd skall främst syfta till att:
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b)

Begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden och
import eller export av foder, livsmedel eller djur.

c)

Övervaka och, vid behov, beordra att foder eller livsmedel
återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras.

d)

Ge tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra
ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för.

e)

Tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det
berörda företaget under en lämplig tidsperiod.

Samordnade kontrollplaner

f)

Tillfälligt eller
godkännande.

Kommissionen får rekommendera samordnade planer i enlighet
med förfarandet i artikel 62.2. Planerna skall:

g)

Åtgärderna som avses i artikel 19 för sändningar från
tredjeländer.

a)

b)

c)

klargöra gemenskapens foder‐ och livsmedelslagstiftning
samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd,
ge information och tillhandahålla uppgifter som finns till‐
gängliga på gemenskapsnivå och som kan vara till nytta vid
den kontroll som ett tredjeland utför,
se till att tredjelandets kontroller utförs på ett enhetligt sätt.

Artikel 53

a)

permanent

återkalla

anläggningens

upprättas årligen i enlighet med ett program,
h) Andra åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara
motiverade.
och

b)

om så krävs upprättas på ad hoc‐basis, främst för att
bestämma förekomsten av risker i samband med foder, livs‐
medel eller djur.

3. Den behöriga myndigheten skall till den berörda företaga‐
ren eller dennes företrädare överlämna:

a)

skriftlig underrättelse om sitt beslut om vilka åtgärder som
skall vidtas i enlighet med punkt 1 och om skälen till beslutet,
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och

b)

information om rätten att överklaga sådana beslut och om de
förfaringssätt och tidsfrister som gäller för detta.

NATIONELLA VERKSTÄLLIGHETSÅTGÄRDER

Artikel 54
Åtgärder vid bristande efterlevnad
1.
Om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efter‐
levnad, skall den vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjäl‐
per situationen. När den behöriga myndigheten beslutar vilken
åtgärd som skall vidtas skall den ta hänsyn till den bristande efter‐
levnadens art och om företagaren tidigare visat prov på bristande
efterlevnad.
2.
a)

4.
I tillämpliga fall skall den behöriga myndigheten även
underrätta den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten
om sitt beslut.

5. Samtliga utgifter som uppkommer enligt denna artikel skall
bäras av den ansvarige foder‐ eller livsmedelsföretagaren.

Artikel 55
Sanktioner

Åtgärderna skall i tillämpliga fall omfatta följande:
Föreskriva sanering eller andra åtgärder som anses vara nöd‐
vändiga för att se till att foder‐ eller livsmedel är säkra eller
att foder‐ eller livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna
om djurhälsa och djurskydd följs.

1. Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om sanktio‐
ner vid överträdelser av foder‐ och livsmedelslagstiftningen lik‐
som andra gemenskapsbestämmelser om djurskydd och djurhälsa
och skall vidta alla erforderliga åtgärder för att se till att dessa till‐
lämpas. De sanktioner som föreskrivs skall vara effektiva, propor‐
tionerliga och avskräckande.

