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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 9 av 13.1.2000, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001,
s. 1.

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 3.
(2) EFT L 9 av 15.1.1993, s. 42.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av produkter som innføres til
Fellesskapet fra tredjestater(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er viktig at den ansvarlige offentlige veterinær på en
grensekontrollstasjon mottar relevante opplysninger om
produktforsendelser som omlastes, før de innføres til Den
europeiske union ved en annen grensekontrollstasjon.

2) De tidsrom som den påbudte veterinærkontrollen skal
utføres innenfor, bør fastlegges.

3) Det er viktig å presisere at produktforsendelsene skal
gjennomgå fullstendig veterinærkontroll etter utløpet av
maksimumstidsrommet.

4) De gjeldende reglene for omlasting av forsendelser ved
grensekontrollstasjoner er fastsatt i artikkel 4 i
kommisjonsvedtak 93/14/EØF(2), og disse må oppheves
og erstattes med dette vedtak.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Når produktforsendelser framlegges ved en grense-
kontrollstasjon for etterfølgende omlasting, skal

ansvarshavende for lasten ved ankomst og slik det er fastsatt av
vedkommende myndighet, underrette den ansvarlige offentlige
veterinæren på grensekontrollstasjonen om beregnet tid for
lossing av forsendelsen, grensekontrollstasjonen på
bestemmelsesstedet, og ved behov nøyaktig hvor forsendelsen
befinner seg.

Artikkel 2

Med hensyn til gjennomføringen av artikkel 9 nr. 1 bokstav b)
i) i direktiv 97/78/EF, skal:

— minimumstidsrommet for en lufthavn være tolv timer og
maksimumstidsrommet 48 timer,

— minimumstidsrommet for en havn være sju dager og
maksimumstidsrommet 20 dager.

Artikkel 3

Dersom maksimumstidsrommet nevnt i artikkel 2 er utløpt,
skal forsendelsen gjennomgå kontrollene fastsatt i artikkel 4 i
direktiv 97/78/EF, ved grensekontrollstasjonen der innførselen
skjer.

Artikkel 4

Artikkel 4 i vedtak 93/14/EØF oppheves.

Artikkel 5

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2000.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. desember 1999

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av artikkel 9 i rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til omlasting av
produkter ved en grensekontrollstasjon når forsendelsene er beregnet på endelig import til Det europeiske fellesskap, og om

endring av kommisjonsvedtak 93/14/EØF(*)

(meddelt under nummer K(1999) 4506)

(2000/25/EF)

2002/EØS/03/04



Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 3/38 17.1.2002

N
O

R
SK

 u
tg

av
e


