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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 20. mars 2014 

om oppheving av lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane tillèt import av visse 

produkt av animalsk opphav frå, som er vedtekne på grunnlag av rådsvedtak 95/408/EF 

[meld under nummeret K(2014) 1742] 

(2014/160/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særleg artikkel 

16, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Rådsvedtak 95/408/EF(2) vart endra ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF(3), og det 

vart fastsett at dei mellombelse listene over tredjestatar 

og verksemder i tredjestatar som var utarbeidde i 

samsvar med vedtak 95/408/EF, framleis skulle nyttast 

tilsvarande inntil naudsynte føresegner vart vedtekne på 

grunnlag av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004(4), europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 853/2004(5), forordning (EF) nr. 854/2004 eller 

rådsdirektiv 2002/99/EF(6). Vedtaket vart nytta inntil 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 22.3.2014,  

s. 104, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 5. 

(1) TEU L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

(2) Rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om dei nærmare reglane 

for å utarbeide, i ein overgangsperiode, mellombels lister over 

verksemder i tredjestatar som medlemsstatane kan importere visse 

produkt av animalsk opphav, fiskerivarer og levande toskala 

blautdyr frå (TEF L 243 av 11.10.1995, s. 17). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF av 21. april 2004 

om oppheving av visse direktiver om næringsmiddelhygiene og 

hygieneregler ved produksjon og omsetning av visse produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om endring av 

rådsdirektiv 89/662/EØF og 92/118/EØF samt rådsvedtak 

95/408/EF (TEU L 157 av 30.4.2004, s. 33). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av  

29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (TEU L 139 av 

30.4.2004, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av  

29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for 

næringsmidler av animalsk opprinnelse (TEU L 139 av 30.4.2004, 

s. 55). 

(6) Rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av 

dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og 

innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum (TEF L 18 av 23.1.2003, s. 11). 

datoen då forordning (EF) nr. 852/2004, forordning 

(EF) nr. 853/2004 og forordning (EF) nr. 854/2004 tok 

til å gjelde, det vil seie 1. januar 2006. 

2) Det finst framleis lister over verksemder som 

medlemsstatane tillèt import av visse produkt av 

animalsk opphav frå, som vart vedtekne på grunnlag av 

vedtak 95/408/EF. 

3) Ved artikkel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004 vert det 

fastsett ein framgangsmåte for å utarbeide og ajourføre 

lista over verksemder som det er tillate å importere visse 

produkt av animalsk opphav frå. På grunnlag av 

føresegnene i denne artikkelen, særleg nr. 5, der det vert 

fastslått at Kommisjonen skal syte for at ajourførte 

versjonar av alle listene som er utarbeidde eller 

ajourførte, er tilgjengelege for ålmenta, skal listene over 

verksemder som medlemsstatane tillèt import frå med 

omsyn til visse produkt av animalsk opphav som er 

meinte for konsum, offentleggjerast på nettstaden til 

Europakommisjonen(7). 

4) For å oppnå klarleik i unionsregelverket og utarbeidinga 

av lister over verksemder i tredjestatar som det er tillate 

å importere visse produkt av animalsk opphav frå, er det 

av omsyn til rettstryggleiken naudsynt å oppheve 

tidlegare lister som vart vedtekne på grunnlag av vedtak 

95/408/EF, og som no er forelda. 

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

  

(7) https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_ 

listsPerCountry_en.htm 

2018/EØS/11/04 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Kommisjonsvedtaka som er førte opp i vedlegget, vert oppheva. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 20. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Kommisjonsvedtak 81/91/EØF(1) 

Kommisjonsvedtak 81/92/EØF(2) 

Kommisjonsvedtak 81/713/EØF(3) 

Kommisjonsvedtak 82/913/EØF(4) 

Kommisjonsvedtak 83/384/EØF(5) 

Kommisjonsvedtak 83/402/EØF(6) 

Kommisjonsvedtak 83/423/EØF(7) 

Kommisjonsvedtak 84/24/EØF(8) 

Kommisjonsvedtak 85/539/EØF(9) 

Kommisjonsvedtak 86/65/EØF(10) 

Kommisjonsvedtak 86/414/EØF(11) 

Kommisjonsvedtak 86/473/EØF(12) 

Kommisjonsvedtak 87/119/EØF(13) 

Kommisjonsvedtak 87/124/EØF(14) 

Kommisjonsvedtak 87/257/EØF(15)  

  

(1) Kommisjonsvedtak 81/91/EØF av 30. januar 1981 om listen over virksomheter i Republikken Argentina som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt av storfe, sau og enhovede husdyr til Fellesskapet (TEF L 58 av 5.3.1981,  

s. 39). 

(2) Kommisjonsvedtak 81/92/EØF av 30. januar 1981 om listen over virksomheter i Republikken Uruguay som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt av storfe, sau og enhovede husdyr til Fellesskapet (TEF L 58 av 5.3.1981,  

s. 43). 

(3) Kommisjonsvedtak 81/713/EØF av 28. juli 1981 om listen over virksomheter i Forbundsrepublikken Brasil som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt av storfe og enhovede husdyr til Fellesskapet (TEF L 257 av 10.9.1981, s. 28). 

(4) Kommisjonsvedtak 82/913/EØF av 16. desember 1982 om listen over virksomheter i Republikken Sør-Afrika og i 

Namibia som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 381 av 10.9.1981, s. 28). 

(5) Kommisjonsvedtak 83/384/EØF av 29. juli 1983 om listen over virksomheter i Australia som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 222 av 13.8.1983, s. 36). 

(6) Kommisjonsvedtak 83/402/EØF av 29. juli 1983 om listen over virksomheter i New Zealand som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 233 av 24.8.1983, s. 24). 

(7) Kommisjonsvedtak 83/423/EØF av 29. juli 1983 om listen over virksomheter i Republikken Paraguay som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 238 av 27.8.1983, s. 39). 

(8) Kommisjonsvedtak 84/24/EØF av 23. desember 1983 om listen over virksomheter i Island som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 20 av 25.1.1984, s. 21). 

(9) Kommisjonsvedtak 85/539/EØF av 29. november 1985 om listen over virksomheter på Grønland som er godkjent 

for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 334 av 12.12.1985, s. 25). 

(10) Kommisjonsvedtak 86/65/EØF av 13. februar 1986 om listen over virksomheter i Marokko som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 72 av 15.3.1986, s. 40). 

(11) Kommisjonsvedtak 86/414/EØF av 31. juli 1986 om listen over virksomheter i Argentina som er godkjent for 

import av kjøttprodukter til Fellesskapet (TEF L 237 av 23.8.1986, s. 36). 

(12) Kommisjonsvedtak 86/473/EØF av 10. september 1986 om listen over virksomheter i Uruguay som er godkjent 

for import av kjøttprodukter til Fellesskapet (TEF L 279 av 30.9.1986, s. 53). 

(13) Kommisjonsvedtak 87/119/EØF av 13. januar 1987 om listen over virksomheter i Brasil som er godkjent for 

import av kjøttprodukter til Fellesskapet (TEF L 49 av 18.2.1987, s. 37). 

(14) Kommisjonsvedtak 87/124/EØF av 19. januar 1987 om listen over virksomheter i Chile som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 51 av 20.2.1987, s. 41). 

(15) Kommisjonsvedtak 87/257/EØF av 28. april 1987 om listen over virksomheter i De forente stater som er godkjent 

for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 121 av 9.5.1987, s. 46). 
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Kommisjonsvedtak 87/258/EØF(1) 

Kommisjonsvedtak 87/424/EØF(2) 

Kommisjonsvedtak C(89) 1686(3) 

Kommisjonsvedtak 90/165/EØF(4) 

Kommisjonsvedtak 90/432/EØF(5) 

Kommisjonsvedtak 93/26/EØF(6) 

Kommisjonsvedtak 94/40/EF(7) 

Kommisjonsvedtak 94/465/EF(8) 

Kommisjonsvedtak 95/45/EF(9) 

Kommisjonsvedtak 95/427/EF(10) 

Kommisjonsvedtak C(95) 2899(11) 

Kommisjonsvedtak 97/4/EF(12) 

Kommisjonsvedtak 97/252/EF(13) 

Kommisjonsvedtak 97/365/EF(14) 

Kommisjonsvedtak 97/467/EF(15) 

  

(1) Kommisjonsvedtak 87/258/EØF av 28. april 1987 om listen over virksomheter i Canada som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 121 av 9.5.1987, s. 50). 

(2) Kommisjonsvedtak 87/424/EØF av 14. juli 1987 om listen over virksomheter i De forente stater Mexico som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 228 av 15.8.1987, s. 43). 

(3) Kommisjonsvedtak C(89) 1686 av 2. oktober 1989 om listen over virksomheter i Swaziland som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF C 252 av 5.10.1989, s. 4). 

(4) Kommisjonsvedtak 90/165/EØF av 28. mars 1990 om listen over virksomheter i Madagaskar som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 91 av 6.4.1990, s. 34). 

(5) Kommisjonsvedtak 90/432/EØF av 30. juli 1990 om listen over virksomheter i Namibia som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 223 av 18.8.1990, s. 19). 

(6) Kommisjonsvedtak 93/26/EØF av 11. desember 1992 om listen over virksomheter i Republikken Kroatia som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 16 av 25.1.1993, s. 24). 

(7) Kommisjonsvedtak 94/40/EF av 25. januar 1994 om listen over virksomheter i Zimbabwe som er godkjent for 

import av kjøttprodukter til Fellesskapet (TEF L 22 av 27.1.1994, s. 50). 

(8) Kommisjonsvedtak 94/465/EF av 12. juli 1994 om listen over virksomheter i Botswana som er godkjent for 

import av kjøttprodukter til Fellesskapet (TEF L 190 av 26.7.1994, s. 25). 

(9) Kommisjonsvedtak 95/45/EF av 20. februar 1995 om lista over verksemder i den tidlegare jugoslaviske 

republikken Makedonia som er godkjende for import av ferskt kjøt til Fellesskapet (TEF L 51 av 8.3.1995, s. 13). 

(10) Kommisjonsvedtak 95/427/EF av 16. oktober 1995 om lista over verksemder i Republikken Namibia som er 

godkjende for import av kjøtprodukt til Fellesskapet (TEF L 254 av 24.10.1995, s. 28). 

(11) Kommisjonsvedtak C(95) 2899 av 30. november 1995 om listen over virksomheter i Botswana som er godkjent 

for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF C 338 av 16.12.1995, s. 3). 

(12) Kommisjonsvedtak 97/4/EF av 12. desember 1996 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av ferskt fjørfekjøtt (TEF L 2 av 4.1.1997, s. 6). 

(13) Kommisjonsvedtak 97/252/EF av 25. mars 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av melk og melkebaserte produkter til konsum (TEF L 101 av 

18.4.1997, s. 46). 

(14) Kommisjonsvedtak 97/365/EF av 26. mars 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter av storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau og 

geit (TEF L 154 av 12.6.1997, s. 41). 

(15) Kommisjonsvedtak 97/467/EF av 7. juli 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater 

som medlemsstatene tillater import fra av kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt (TEF L 199 av 26.7.1997, s. 57). 
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Kommisjonsvedtak 97/468/EF(1) 

Kommisjonsvedtak 97/569/EF(2) 

Kommisjonsvedtak 98/8/EF(3) 

Kommisjonsvedtak 98/10/EF(4) 

Kommisjonsvedtak 1999/120/EF(5) 

Kommisjonsvedtak 1999/710/EF(6) 

Kommisjonsvedtak 2001/556/EF(7) 

Kommisjonsvedtak 2002/987/EF(8) 

Kommisjonsvedtak 2003/689/EF(9) 

Kommisjonsvedtak 2004/229/EF(10) 

Kommisjonsvedtak 2004/628/EF(11) 

 ____________  

  

(1) Kommisjonsvedtak 97/468/EF av 7. juli 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater 

som medlemsstatene tillater import fra av kjøtt fra viltlevende vilt (TEF L 199 av 26.7.1997, s. 62). 

(2) Kommisjonsvedtak 97/569/EF av 16. juli 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter (TEF L 234 av 26.8.1997, s. 16). 

(3) Kommisjonsvedtak 98/8/EF av 16. desember 1997 om listen over virksomheter i Den føderale republikk 

Jugoslavia som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 2 av 6.1.1998, s. 12). 

(4) Kommisjonsvedtak 98/10/EF av 16. desember 1997 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter av storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau og 

geit (TEF L 3 av 7.1.1998, s. 14). 

(5) Kommisjonsvedtak 1999/120/EF av 27. januar 1999 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av dyretarmer (TEF L 36 av 10.2.1999, s. 21). 

(6) Kommisjonsvedtak 1999/710/EF av 15. oktober 1999 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt (TEF L 281 av 4.11.1999,  

s. 82). 

(7) Kommisjonsvedtak 2001/556/EF av 11. juli 2001 om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av gelatin til konsum (TEF L 200 av 25.7.2001, s. 23). 

(8) Kommisjonsvedtak 2002/987/EF av 13. desember 2002 om listen over virksomheter på Falklandsøyene som er 

godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEF L 344 av 19.12.2002, s. 39). 

(9) Kommisjonsvedtak 2003/689/EF av 2. oktober 2003 om listen over virksomheter i Estland som er godkjent for 

import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEU L 251 av 3.10.2003, s. 21). 

(10) Kommisjonsvedtak 2004/229/EF av 5. mars 2004 om listen over virksomheter i Latvia som er godkjent for import 

av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEU L 70 av 9.3.2004, s. 39). 

(11) Kommisjonsvedtak 2004/628/EF av 2. september 2004 om listen over virksomheter i Ny-Caledonia som 

medlemsstatene kan tillate import fra av ferskt kjøtt til Fellesskapet (TEU L 284 av 3.9.2004, s. 4). 


