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Nr. 3/1 18.1.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt “avtalen”, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 1999/121/EF av 27. januar 1999 om
endring av vedtak 97/778/EF for å ajourføre listen over de
grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre veterinær-
kontroll(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/129/EF av 29. januar 1999 om annen
endring av vedtak 94/381/EF om visse vernetiltak i forbindelse
med bovin spongiform encefalopati og om fôring med
proteiner fra pattedyr(3) skal innlemmes i avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechten-
stein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 39 (kommisjonsvedtak
97/778/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

“– 399 D 0121: Kommisjonsvedtak 1999/121/EF av 27.
januar 1999 (EFT L 37 av 11.2.1999, s. 25).”

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 26 (kommisjonsvedtak
94/381/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

“– 399 D 0129: Kommisjonsvedtak 1999/129/EF av 29.
januar 1999 (EFT L 41 av 16.2.1999, s. 14).”

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsvedtak 1999/121/EF og 1999/129/EF
på norsk, som er vedlagt den norske språkversjonen av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 126/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)

(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, 

og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 1) 

av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 37 av 11.2.1999, s. 25.

(3) EFT L 41 av 16.2.1999, s. 14.

2001/EØS/3/01

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN



(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 37 av 11.2.1999 s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 373 av 31.12.1990, s 1.

(2) EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1.

(3) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56.

(4) EFT L 315 av 19.11.1997, s. 15

(5) EFT L 227 av 14.8.1998, s. 17.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/675/EØF av 10. desember
1990 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Felles-
skapet fra tredjestater(1), sist endret ved direktiv 96/43/EF(2),
særlig artikkel 9 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991
om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-
kontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater,
og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og
90/675/EØF(3), sist endret ved direktiv 96/43/EF, særlig
artikkel 6 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsvedtak 97/778/EF(4), sist endret ved vedtak
98/510/EF(5), ble det utarbeidet en liste over grensekontroll-
stasjoner som er godkjent til å føre veterinærkontroll med
produkter og dyr fra tredjestater.

Listen over godkjente grensekontrollstasjoner bør ajourføres
for å ta hensyn til utviklingen i visse medlemsstater og i felles-
skapsinspeksjonene.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 97/778/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. januar 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

18.1.2001 Nr. 3/2EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. januar 1999

om endring av vedtak 97/778/EF for å ajourføre listen over de grensekontrollstasjoner som
er godkjent til å føre veterinærkontroll(*)

[meddelt under nummer K(1999) 197]

(1999/121/EF)
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Nr. 3/15 18.1.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsvedtak 94/381/EF(3) om visse vernetiltak i
forbindelse med bovin spongiform encefalopati og om fôring
med proteiner fra pattedyr, endret ved vedtak 95/60/EF(4),
forbys proteiner fra alle pattedyrarter i fôr til drøvtyggere.
Visse animalske produkter og biprodukter kan unntas fra dette
forbudet.

Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål vedtok 22. og
23. oktober 1998 en rapport og en vitenskapelig uttalelse om
sikkerheten ved hydrolyserte proteiner fra storfehuder. I denne
uttalelsen behandles spørsmålet om hvordan tilbakesporingen
av materiale og/eller materialtype og/eller produksjons-
prosessen kan tilrettelegges for at hydrolyserte proteiner fra
storfehuder beregnet på dyrefôr kan vurderes som frie for BSE-
smitte. I uttalelsen ovenfor anbefaler Styringskomiteen for
vitenskapelige spørsmål på det sterkeste at produsenter av
hydrolyserte proteiner iverksetter og overholder prosedyrene
for risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP).

Kommisjonen har gjort vedtak 97/534/EF(5), sist endret ved
rådsvedtak 98/745/EF(6), om forbud mot bruk av risiko-
materiale med hensyn til smittsom spongiform encefalopati. 

Kommisjonen har gjort vedtak 98/272/EF(7) om epidemio-
logisk overvåking for smittsom spongiform encefalopati og om
endring av vedtak 94/474/EF. Ved dette vedtak er det fastsatt
tiltak som skal brukes på dyr som mistenkes å ha smittsom
spongiform encefalopati.

Vedtakelse av dette forslag berører ikke vedtakelse av regler
som tilrettelegger for forebygging og bekjempelse av smittsom
spongiform encefalopati.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 1 nr. 3 i vedtak 94/381/EF skal tredje strekpunkt lyde:

«– hydrolyserte proteiner med en molekylvekt på under
10 000 dalton, som er

i) framstilt av huder og skinn fra dyr som er slaktet
på et slakteri og har gjennomgått en kontroll ante
mortem foretatt av en offentlig veterinær i
samsvar med kapittel VI i vedlegg I til direktiv
64/433/EØF, og på grunnlag av denne kontrollen
er vurdert som egnet til slakting i henhold til
nevnte direktiv, 

og

ii) framstilt ved en produksjonsprosess som omfatter
hensiktsmessige tiltak for å redusere kontami-
nering av huder og skinn mest mulig, bearbeiding

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. januar 1999

om annen endring av vedtak 94/381/EF om visse vernetiltak i forbindelse med bovin
spongiform encefalopati og om fôring med proteiner fra pattedyr(*)

[meddelt under nummer K(1999) 198]

(1999/129/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 41 av 16.2.1999, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.

(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 172 av 7.7.1994, s. 23.

(4) EFT L 55 av 11.3.1995, s. 43.

(5) EFT L 216 av 8.8.1997, s. 95.

(6) EFT L 358 av 31.12.1998, s. 113.

(7) EFT L 122 av 24.4.1998, s. 59.



av huder og skinn ved at de legges i saltlake,
kalkes og skylles intensivt før materialet utsettes
for en pH på > 11 i > tre timer ved en temperatur
på > 80 °C etterfulgt av varmebehandling ved 
> 140 °C i 30 minutter ved > 3,6 bar, eller ved en
tilsvarende produksjonsprosess godkjent av
Kommisjonen etter samråd med den relevante
vitenskapskomité,

og

iii) kommer fra virksomheter som gjennomfører et
egenkontrollprogram (HACCP).»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal vedta de tiltak som er nødvendige for å
etterkomme dette vedtak. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

18.1.2001 Nr. 3/16EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning 
nr. 76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 98/564/EF av 7. oktober 1998 om endring
av rådsvedtak 98/256/EF om nødtiltak til vern mot bovin
spongiform encefalopati(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/589/EF av 12. oktober 1998 om
forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for påføring
av øremerker på visse storfe i den spanske bestanden(3) skal
innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/590/EF av 13. oktober 1998 om
forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for
melding om slakting av storfe til den svenske databasen(4) skal
innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/653/EF av 18. november 1998 om
nødtiltak som følge av forekomst av bovin spongiform
encefalopati i Portugal(5) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2105/98 av 1. oktober 1998
om endring av forordning (EF) nr. 2628/97 med hensyn til
overgangsbestemmelser i oppstartperioden for systemet for
identifikasjon og registrering av storfe(6) skal innlemmes i
avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechten-
stein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 77 (rådsvedtak
98/256/EF) tilføyes følgende:

«, endret ved: 

– 398 D 0564: Kommisjonsvedtak 98/564/EF av 7. oktober
1998  (EFT L 273 av 9.10.1998, s. 37).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 6.1 nr. 1 (rådsdirektiv
64/433/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0653: Kommisjonsvedtak 98/653/EF av 18.
november 1998  (EFT L 311 av 20.11.1998, s. 23).»

Artikkel 3

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 etter nr. 85 (kommisjons-
vedtak 98/497/EF) skal nytt nummer 86 lyde:

«86. 398 D 0653: Kommisjonsvedtak 98/653/EF av 18.
november 1998 om nødtiltak som følge av forekomst av
bovin spongiform encefalopati i Portugal (EFT L 311 av
20.11.1998, s. 23).»

Artikkel 4

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 70 (kommisjons-
forordning (EF) nr. 2628/97) tilføyes følgende:

«, endret ved:

– 398 R 2105: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2105/98 av
1. oktober 1998  (EFT L 267 av 2.10.1998, s. 4).»

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 127/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold)

(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 1)

av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 273 av 9.10.1998, s. 37.

(3) EFT L 283 av 21.10.1998, s. 19.

(4) EFT L 283 av 21.10.1998, s. 25.

(5) EFT L 311 av 20.11.1998, s. 23.

(6) EFT L 267 av 2.10.1998, s. 4.
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Artikkel 5

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1 etter nr. 1 (kommisjons-
vedtak 98/140/EF) under overskriften «Rettsakter som EFTA-
statene og EFTAs overvåkningsorgan skal ta tilbørlig hensyn
til» skal nytt nr. 2 og 3 lyde:

«2. 398 D 0589: Kommisjonsvedtak 98/589/EF av 12.
oktober 1998 om forlengelse av den maksimumsfristen
som er fastsatt for påføring av øremerker på visse storfe i
den spanske bestanden (EFT L 283 av 21.10.1998, s. 19).

3. 398 D 0590: Kommisjonsvedtak 98/590/EF av 13.
oktober 1998 om forlengelse av den maksimumsfristen
som er fastsatt for melding om slakting av storfe til den
svenske databasen (EFT L 283 av 21.10.1998, s. 25).»

Artikkel 6

Teksten til kommisjonsvedtak 98/564/EF, 98/589/EF,
98/590/EF og 98/653/EF og kommisjonsforordning (EF) nr.
2105/98 på norsk, som er vedlagt den norske språkversjonen
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 7

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 8

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet
med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), sist endret
ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 9 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Rådsvedtak 98/256/EF av 16. mars 1998 om nødtiltak til vern
mot bovin spongiform encefalopati, om endring av vedtak
94/474/EF, og om oppheving av vedtak 96/239/EF(3) fikk
anvendelse fra den dag det ble meddelt medlemsstatene, det vil
si 15. april 1998.

Det forente kongerike bør få tillatelse til å sende materiale fra
sitt territorium til godkjente laboratorier i andre medlemsstater
eller tredjestater med sikte på vitenskapelig forskning, særlig
til utvikling av diagnoseprøver for bovin spongiform
encefalopati (BSE).

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 98/256/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4 nr. 1 skal ny bokstav c) lyde:

«c) prøver som sendes fra Veterinary Laboratory Agency
i Weybridge til godkjente laboratorier, og som
stammer fra storfe slaktet i Det forente kongerike og
skal brukes til vitenskapelig BSE-forskning og
diagnoseprøver for BSE.»

2. I artikkel 4 nr. 2 innsettes ordene «bokstav a) og b)» etter
«nr. 1».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjone

KOMMISJONSVEDTAK

av 7. oktober 1998

om endring av rådsvedtak 98/256/EF om nødtiltak til vern mot bovin spongiform
encefalopati(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2974] 

(98/564/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 273 av 9.10.1998, s. 37, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 113 av 15.4.1998, s. 32.



KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og regist-
rering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøtt-
produkter(1), særlig artikkel 4 nr. 2,

under henvisning til anmodning framlagt av Spania, og

ut fra følgende betraktninger:

Kongeriket Spania har anmodet om at den maksimumsfristen
som er fastsatt for påføring av øremerker på visse storfe,
forlenges til seks måneder på grunn av praktiske problemer.

Driftsenhetene der dette storfeet er født, ligger i visse geo-
grafiske områder, og de aktuelle dyrene tilhører visse raser.

Dette storfeet holdes under ekstensive forhold der de kan
streife fritt omkring innenfor store områder, og der kalvene
alltid går sammen med moren, til de blir skilt fra henne i en
alder av høyst seks måneder.

Det er berettiget å ta hensyn til Spanias anmodning forutsatt at
forlengelsen av maksimumsfristen ikke berører kvaliteten på
opplysningene fra den spanske databasen, og at det bare er dyr
som er påført øremerker, som blir forflyttet.

De spanske myndighetene forplikter seg til ikke å utvide dette
unntaket til andre elementer i systemet for identifikasjon og
registrering av storfe.

Dette vedtak gjøres uten at det berører de vedtak som skal
gjøres med hensyn til de nasjonale databasenes fulle
funksjonsdyktighet.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for Det europeiske utviklings- og garantifond for
landbruket —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Spania kan forlenge den maksimumsfristen som er fastsatt i
artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 820/97 når det gjelder
påføring av øremerker på visse storfe som oppfyller alle
vilkårene i artikkel 2, til seks måneder.

Denne forlengelsen skal ikke berøre kvaliteten på
opplysningene fra den spanske databasen.

Artikkel 2

1. Forlengelsen fastsatt i artikkel 1, skal innrømmes dersom
alle vilkår i nummer 2-5 er oppfylt.

2. Driftsenhetene der dyrene er født, skal ligge i ett av de
geografiske områdene oppført i vedlegget.

3. Dyrene skal tilhøre en av rasene oppført i vedlegget.

4. Dyrene holdes under ekstensive forhold der de kan streife
fritt omkring innenfor store områder, og der kalvene går
sammen med moren til de er avvent.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 12. oktober 1998

om forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for påføring av øremerker på visse
storfe i den spanske bestanden(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2868]

(98/589/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 283 av 21.10.1998, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.



5. Øremerkene skal påføres når kalvene blir skilt fra moren,
og under alle omstendigheter før de er seks måneder gamle.
Dersom et dyr forlater driftsenheten der det er født, før det når
denne alderen, skal det identifiseres før det forlater
driftsenheten.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og
registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og
storfekjøttprodukter(1), særlig artikkel 7 nr. 1 annet strekpunkt,

under henvisning til anmodning framlagt av Sverige, og

ut fra følgende betraktninger:

Sverige har anmodet om at den maksimumsfristen som er
fastsatt for slakterienes melding om slakting til den nasjonale
databasen, forlenges til seks uker på grunn av særlige praktiske
problemer.

Det er berettiget å ta hensyn til Sveriges anmodning om en
overgangsperiode forutsatt at forlengelsen av maksimums-
fristen for melding ikke berører kvaliteten på opplysningene
fra den svenske databasen.

Dette vedtak gjøres uten at det berører de vedtak som skal
gjøres med hensyn til de nasjonale databasenes fulle funksjons-
dyktighet.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for Det europeiske utviklings- og garantifond for
landbruket –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Sverige kan til 1. januar 2000 forlenge den maksimumsfristen
som er fastsatt i artikkel 7 nr. 1 annet strekpunkt i forordning
(EF) nr. 820/97 når det gjelder slakterienes melding om
slakting av storfe til den nasjonale databasen, til seks uker.

Denne forlengelsen skal ikke berøre kvaliteten på opplys-
ningene fra den svenske databasen.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 13. oktober 1998

om forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for melding om slakting av storfe til
den svenske databasen(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2865]

(98/590/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 283 av 21.10.1998, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet
med sikte på gjennomføring av det indre marked(3), sist endret
ved direktiv 92/118/EØF, særlig artikkel 9 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er konstatert at flere forskjellige smittsomme
spongiform encefalopati (TSE)-agenser i flere år har
forekommet separat hos mennesker og dyr. Bovin
spongiform encefalopati (BSE) ble først identifisert hos
storfe i 1986 og i årene etter hos andre dyrearter. En ny
variant av Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD) ble
beskrevet i 1996. Det kommer stadig flere bevis på at den
agensen som forårsaker BSE, er identisk med den
agensen som forårsaker den nye varianten av Creutzfeldt-
Jakobs sykdom. 

2) Det ble meldt om 66 tilfeller av BSE i Portugal mellom
1. januar 1998 og 14. oktober 1998. Dette gir en BSE-
forekomst beregnet over de siste tolv månedene, på 105,6
tilfeller per million dyr som er eldre enn to år. To tilfeller
er identifisert hos dyr som er født etter at det ble innført
forbud mot å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr.
Utviklingen i sykdomsforekomsten tyder på en mulig
resirkulering og akkumulering av BSE-agensen i
storfebestanden i Portugal.

3) Flere besøk i forbindelse med BSE-relaterte spørsmål ble
avlagt i Portugal av Kommisjonens kontor for veterinær-
og plantehelsekontroll i tidsrommet 7.-12. juli 1996 og
Kommisjonens kontor for næringsmidler og veterinære
spørsmål i tidsrommet 15.- 21. juni 1997 og 11.-15. mai
1998. Disse besøkene har bidratt til vurderingen av
hvordan tiltakene til vern mot BSE er blitt anvendt, og
hvor effektive de har vært. Konklusjonen etter besøkene
er at ikke alle risikofaktorene er blitt tilfredsstillende
behandlet, til tross for viktige forbedringer. Kontoret for
næringsmidler og veterinære spørsmål gjennomførte et
oppfølgingsbesøk i tidsrommet 28. september- 2. oktober
1998. Ved dette besøket ble de fleste konklusjonene fra
de tidligere besøkene bekreftet, og til tross for en generell
forbedring, ble det konstatert fortsatte mangler med
hensyn til gjennomføringen av tiltakene til bekjempelse
av risikofaktorene. Den sterke økningen i antall BSE-
tilfeller, særlig siden juni 1998, gir alvorlig bekymring
med hensyn til utviklingen av sykdommen i nærmeste
framtid. Konklusjonen etter dette besøket er at det ikke
kan gis tilstrekkelige garantier for opprinnelses- og
transittbesetningenes og mordyrenes fortid med hensyn
til BSE, fordi det inntil nylig har vært mangler ved
gjennomføringen av Fellesskapets regelverk om
identifikasjon og registrering av dyr og om tiltak til
overvåking av TSE og utrydding av BSE.

4) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål (SSC)
vedtok 27. mars 1998 en uttalelse om BSE-risikoen. I
denne uttalelsen identifiserte SSC tre hovedproblemer
når det gjelder BSE-risikoen: risikoen for at mennesker
eksponeres på grunn av direkte konsum av mulig infisert
materiale, risikoen for mennesker ved å innta eller bli
eksponert for bearbeidet, potensielt infisert materiale, og
til slutt risikoen for spredning av smitte ved resirkulering
av infisert materiale gjennom fôr. Kodekskommisjonen
ved Det internasjonale kontor for epizootier (OIE)
foreslår også at vurderingen av risikoen for menneskers
og dyrs helse i stater, eller i regioner i stater, baseres på
en kombinasjon av spredningen av BSE og anvendelsen
av tiltak til bekjempelse av risikoen.

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. november 1998

om nødtiltak som følge av forekomst av bovin spongiform encefalopati i Portugal(*)

[meddelt under nummer K(1998) 3544]

(98/653/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 311 av 20.11.1998, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.

(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.



5) Under disse omstendigheter, og som et nødtiltak, bør det
innføres et midlertidig forbud mot forsendelse til de
øvrige medlemsstatene av alt storfe fra Portugal og alle
produkter som helt eller delvis består av eller inneholder
materiale som kommer fra disse dyrene og kan komme
inn i næringskjeden for dyr eller mennesker eller er
bestemt til bruk i legemidler, kosmetikk eller medisinsk
utstyr. Det samme forbudet bør også gjelde eksport til
tredjestater, for å unngå vridning i handelsmønsteret. Det
er nødvendig å innføre midlertidig forbud mot
forsendelse fra Portugal av kjøttbeinmel fra pattedyr og
fôr samt gjødsel som inneholder kjøttbeinmel fra patte-
dyr, og som sådan kan komme inn i næringskjeden for
dyr. 

6) Det anses å være en betydelig risiko for at sykdommen
sprer seg eller overføres fra levende storfe til
dyrebestander som ikke er smittet. De ytterligere tiltak
som Portugal har foreslått til bekjempelse av risikoen for
at mennesker eller dyr eksponeres for infisert materiale,
anses som tilfredsstillende. Det bør imidlertid tas hensyn
til om disse tiltakene gjennomføres effektivt, og til en
vurdering av hvor effektivt disse tiltakene håndheves.
Forbudet mot forsendelse av storfeprodukter kan følgelig
begrenses i tid forutsatt at det ved en risikovurdering
foretatt på grunnlag av resultatene av et besøk fra
Kontoret for næringsmidler og veterinære spørsmål der
det også tas hensyn til utviklingen av sykdommen, viser
seg at det er truffet hensiktsmessige tiltak for å behandle
enhver risiko, og at relevante fellesskapstiltak og
nasjonale tiltak blir overholdt og effektivt gjennomført.
Det tidsrom som er fastsatt for forbud mot eksport av
kjøtt og visse andre produkter, kan reduseres dersom
resultatet av denne risikovurderingen er gunstig.

7) Ved rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april 1997 om
opprettelse av et system for identifikasjon og registrering
av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøtt-
produkter(1), ble det fastsatt et system som gjør det mulig
å spore dyrene tilbake til mordyr og opprinnelses-
besetning. Et slikt system er en forutsetning for effektiv
utryddelse av BSE, og det er nødvendig at Portugal sikrer
at disse fellesskapsbestemmelsene faktisk overholdes.

8) Ved kommisjonsvedtak 98/272/EF av 23. april 1998 om
epidemiologisk overvåking for smittsom spongiform
encefalopati og om endring av vedtak 94/474/EF(2)
fastsettes det et løpende utdanningsprogram for å fremme
rapportering av TSE-tilfeller, meldeplikt, forflytnings-
restriksjoner, mulig avliving, undersøkelse og destruering
av dyr som vekker mistanke, gjennomføring av et prøve-
takings- og overvåkingsprogram og årlig underretning til
Kommisjonen og medlemsstatene om resultatene av dette
programmet og særlig opplysninger om antall og resultat
av kliniske og epidemiologiske undersøkelser av dyr som

vekker mistanke. Situasjonens alvor tatt i betraktning, er
det berettiget å kreve at Portugal øker hyppigheten av sin
rapportering til Kommisjonen og medlemsstatene til én
gang hver fjerde uke.

9) I kommisjonsvedtak 96/381/EF av 20. juni 1996 om
godkjenning av dei tiltaka som skal gjennomførast med
omsyn til bovin spongiform encefalopati i Portugal(3),
henvises det til prinsippet i punkt 6 i konklusjonen fra
Rådets møte 1.-3. april 1996 om at et program med sikte
på å bekjempe og redusere antallet framtidige tilfeller,
bør konsentreres om fjerning av dyr, eller eventuelt
besetninger, som mest sannsynlig har blitt eksponert for
infisert kjøttbeinmel. Hovedinnholdet i denne planen er:

a) obligatorisk slakting av dyr som er identifisert som
importert fra Det forente kongerike, av alle dyr i
besetninger der det er påvist tilfeller av BSE, og av
alle dyr i andre besetninger som er identifisert som
tilhørende den samme fødselskohorten som de
dyrene som er angrepet,

b) innføring av et bedre system for helseovervåking av
driftsenheter med storfe og skjerpet overvåking av
fôrprodusentene for å hindre eventuell bruk av
kjøttbeinmel.

Kommisjonen godkjente under de særlige omstendig-
hetene i Portugal og for å gjenopprette forbrukernes tillit,
at det ble vedtatt en strategi for nedslakting av hele
besetninger i Portugal. Planen, som ble godkjent ved
vedtak 96/381/EF, fastsatte nedslakting av alle dyr fra
samme fødselskohort som angrepne dyr. Portugal skal
derfor identifisere alle dyr fra samme fødselskohort
uansett om de angrepne dyrene ble født eller oppdrettet i
den samme besetningen som eller en annen besetning enn
den de tilhørte på det tidspunkt da BSE ble bekreftet.

10) Ved rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 1982 om
melding om dyresykdom i Fellesskapet(4), sist endret ved
kommisjonsvedtak 98/12/EF(5), fastsettes det at hver
medlemsstat skal gi melding direkte til Kommisjonen
minst på hver ukes første virkedag om sekundærutbrudd
av BSE bekreftet på dens territorium.

11) For å verne dyrehelsen og folkehelsen i Fellesskapet
gjorde Kommisjonen vedtak 94/381/EF av 27. juni 1994
om visse vernetiltak i forbindelse med bovin spongiform
encefalopati og om fôring med proteiner fra pattedyr(6),
endret ved vedtak 95/60/EF(7) som forbød fôring av
drøvtyggere med proteiner fra pattedyr i hele Felles-
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(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

(2) EFT L 112 av 24.4.1998, s. 59.

(3) EFT L 149 av 22.6.1996, s. 25.

(4) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58.

(5) EFT L 4 av 8.1.1998, s. 63.

(6) EFT L 172 av 7.7.1994, s. 23.

(7) EFT L 55 av 11.3.1995, s. 43.



skapet, vedtak 96/449/EF av 18. juli 1996 om
godkjenning av alternative varmebehandlingssystemer
for foredling av animalsk avfall med sikte på å inaktivere
spongiform encefalopati-agenser(1), som fastsetter de
beste tilgjengelige metodene for foredling av animalsk
avfall med sikte på å inaktivere spongiform encefalopati-
agenser, og vedtak 97/735/EF av 21. oktober 1997 om
visse vernetiltak ved handel med visse typer avfall fra
pattedyr(2).

12) Portugal har truffet tiltak som ble meddelt Kommisjonen
12. oktober 1998, herunder tiltak for å forby at kjøtt-
beinmel blandes i fôr, og for å kreve at kjøttbeinmel
destrueres. Videre ble det gitt forpliktelser om tilbake-
kalling og destruering av alle lagre av kjøttbeinmel og fôr
med kjøttbeinmel i bearbeidingsbedrifter for animalsk
avfall, fôrfabrikker, landbruksvirksomheter eller andre
steder. Disse tiltakene anses å kunne redusere risikoen for
spredning av sykdommen gjennom fôr.

13) Portugal har truffet tiltak som ble meddelt Kommisjonen
12. oktober 1998, om destruering av visse former for
risikomateriale, herunder vev av storfe, sau og geit som
defineres som spesifisert risikomateriale i kommisjons-
vedtak 97/534/EF av 30. juli 1997 om forbud mot bruk av
risikomateriale med hensyn til smittsom spongiform
encefalopati(3), sist endret ved rådsvedtak 98/248/EF(4).
Disse tiltakene anses å redusere risikoen for direkte eller
indirekte eksponering av mennesker eller dyr for BSE-
agensen i risikomateriale. 

14) Under disse omstendigheter og som et nødtiltak bør det
kreves at Portugal gjennomfører programmer for å vise at
alle relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk,
dette vedtak og relevant nasjonal lovgivning faktisk
overholdes og oversender Kommisjonen en detaljert
rapport hver fjerde uke om resultatet av disse
programmene.

15) Det skal gjelde strenge vilkår for å unnta visse produkter
og produkter av storfe slaktet utenfor Portugal, fra
forbudet.

16) I lys av den epidemiologiske situasjonen i den autonome
regionen Azorene og forflytningene av levende storfe dit,
gjelder dette vedtak ikke for denne regionen.

17) Kommisjonen vil så snart som mulig foreslå hensikts-
messige tiltak for å gi Portugal økonomisk støtte til dette
arbeidet.

18) Kommisjonen bør fortsette å foreta fellesskaps-
inspeksjoner i Portugal for å kontrollere gjennomføringen
av de tiltak som er fastsatt i dette vedtak.

19) I påvente av en samlet undersøkelse av situasjonen, bør
dette vedtak gjennomgås på nytt i lys av nye vitenskape-
lige opplysninger.

20) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

KAPITTEL I

OMFANG

Artikkel 1

1. Uten hensyn til de fellesskapsbestemmelser som er
vedtatt til vern mot bovin spongiform encefalopati (BSE),
fastsetter dette vedtak nødtiltak som følge av forekomst av
bovin spongiform encefalopati i Portugal.

2. Bestemmelsene i dette vedtak skal ikke gjelde den
autonome regionen Azorene.

Portugal skal imidlertid sørge for at bestemmelsene i artikkel
2-12 får anvendelse på forsendelser fra andre deler av Portugal
til Azorene.

KAPITTEL II

LEVENDE STORFE, STORFEEMBRYOER,
KJØTTBEINMEL OG BESLEKTEDE PRODUKTER

Artikkel 2

Portugal skal påse at følgende ikke sendes fra denne statens
territorium til andre medlemsstater eller til tredjestater:

a) levende storfe og storfeembryoer,

b) kjøttmel, beinmel og kjøttbeinmel fra pattedyr,

c) fôr og gjødsel som inneholder materiale nevnt i bokstav b).

Artikkel 3

Som unntak fra artikkel 2 kan fôr til kjøttetende husdyr som
inneholder materiale nevnt i artikkel 2 bokstav b), sendes til
andre medlemsstater eller til tredjestater forutsatt at dette
materialet ikke har opprinnelse i Portugal, og at vilkårene
fastsatt i artikkel 8 og 9 oppfylles.
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KAPITTEL III

MATERIALE FRA STORFE SLAKTET I PORTUGAL

Artikkel 4

Portugal skal påse at følgende inntil 1. august 1999 ikke sendes
fra denne statens territorium til andre medlemsstater eller til
tredjestater, når det kommer fra storfe slaktet i Portugal:

a) kjøtt,

b) produkter som kan komme inn i næringskjeden for dyr
eller mennesker,

c) materiale som er bestemt til bruk i kosmetikk, legemidler
eller medisinsk utstyr.

Artikkel 5

1. Som unntak fra artikkel 4 kan Portugal tillate produksjon
og forsendelse fra sitt territorium til andre medlemsstater eller
til tredjestater av:

a) aminosyrer, peptider og talg produsert i virksomheter som
er under offentlig veterinærkontroll, og som har vist seg å
drive i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegget,

b) talgprodukter og produkter framstilt av talg ved
forsåpning, transforestring eller hydrolyse, når produktene
er framstilt av talg som er produsert i samsvar med denne
artikkel,

c) prøver av storfe som er slaktet i Portugal og er beregnet til
laboratorieundersøkelse eller vitenskapelig forskning om
BSE og diagnoseprøver for BSE, og som sendes fra
nasjonale veterinærlaboratorier i Lisboa og Porto til
offisielt godkjente institutter. 

2. Portugal skal påse at produktene nevnt i nr. 1 bokstav a)
og b), merkes eller på annen måte identifiseres slik at
produksjonsvirksomheten angis, og det framgår at de er egnet
til bruk i næringsmidler, fôr, kosmetikk, legemidler eller
medisinsk utstyr.

3. Portugal skal påse at produktene nevnt i nr. 1 bokstav a)
som sendes til andre medlemsstater i samsvar med denne
artikkel, ledsages av et helsesertifikat som er utstedt av en
offentlig veterinær og angir at de oppfyller vilkårene fastsatt i
dette vedtak, og bekrefter hyppigheten av de offentlige
kontroller som er foretatt.

4. Før en virksomhet kan begynne eller gjenoppta
forsendelse av produkter i henhold til denne artikkel, skal
Portugal oversende Kommisjonen og de andre medlemsstatene
en liste over virksomhetene nevnt i nr. 1 bokstav a) som angir
for hver virksomhet hvilket formål den er godkjent for.

Portugal skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de
andre medlemsstatene om eventuelle endringer av denne listen.

Artikkel 6

Portugal skal påse at gelatin, dikalsiumfosfat, kollagen, talg,
talgprodukter og produkter framstilt av talg ved forsåpning,
transforestring eller hydrolyse, som er produsert til teknisk
bruk av råstoffer fra storfe slaktet i Portugal, merkes eller på
annen måte identifiseres slik at produksjonsvirksomheten
angis, og det framgår at de er uegnet til bruk i næringsmidler,
fôr, kosmetikk, legemidler eller medisinsk utstyr.

KAPITTEL IV

MATERIALE FRA STORFE SOM IKKE ER SLAKTET
I PORTUGAL

Artikkel 7

Portugal skal påse at bestemmelsene i artikkel 8-12 overholdes
når følgende produkter framstilt av storfe som ikke er slaktet i
Portugal, sendes fra Portugals territorium til andre medlems-
stater eller til tredjestater:

a) «ferskt kjøtt» som definert i rådsdirektiv 64/433/EØF(1),

b) «hakket kjøtt» og «bearbeidet kjøtt» som definert i
rådsdirektiv 94/65/EF(2),

c) «kjøttprodukter» og «andre produkter av animalsk
opprinnelse» som definert i rådsdirektiv 77/99/EØF(3),

d) fôr bestemt til kjøttetende husdyr,

e) gelatin og dikalsiumfosfat, talg, talgprodukter og produkter
framstilt av talg ved forsåpning, transforestring eller
hydrolyse, aminosyrer, peptider og kollagen som kan
komme inn i næringskjeden for dyr eller mennesker eller er
bestemt til bruk i kosmetikk, legemidler eller medisinsk
utstyr.

Artikkel 8

1. Produktene nevnt i artikkel 7, skal komme fra og
eventuelt ha passert gjennom virksomheter i Portugal:

a) som er godkjent av vedkommende myndighet,

b) som er under offentlig veterinærkontroll eller, når det
gjelder produkter framstilt av talg ved forsåpning, trans-
forestring eller hydrolyse, under tilsyn av vedkommende
myndighet,
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c) som har innført et system for sporing av råvaren som kan
garantere materialets opprinnelse gjennom hele
produksjonskjeden,

d) som har innført et registreringssystem for mengdene av
inngående og utgående materiale, slik at det kan foretas
krysskontroll av forsendelser som kommer inn eller går ut,

e) der produktene losses, bearbeides, lagres, håndteres, lastes
og transporteres atskilt fra, eller til andre tider enn
produkter som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i denne
artikkel og artikkel 9, 10 og 11.

2. Portugal skal oversende Kommisjonen og de andre
medlemsstatene en liste over de virksomheter som oppfyller
vilkårene nevnt i nr. 1, og angi for hver virksomhet hvilket
formål den er godkjent for. Portugal skal umiddelbart
underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om
eventuelle endringer av denne listen.

Artikkel 9

1. Produkter nevnt i artikkel 7 bokstav a)-d), skal komme
fra og eventuelt ha passert gjennom virksomheter i Portugal
der:

a) all lossing, bearbeiding, lagring eller annen håndtering og
lasting av produkter skjer under offentlig kontroll,

b) produktene lagres på kjølelagre i rom som ikke på samme
tid brukes til lagring av storfeprodukter som ikke oppfyller
vilkårene fastsatt i denne artikkel og artikkel 8, 10, 11 og
12, og holdes låst og under vedkommende myndighets
forsegling når denne ikke er til stede,

c) produktene er merket eller påført et ekstra særlig merke
som ikke kan forveksles med Fellesskapets stempelmerke,

d) produkter som oppfyller vilkårene for forsendelse fra
Portugal som fastlagt i denne artikkel og artikkel 8, 10, 11
og 12, men som er bestemt til markedsføring i Portugal,
ikke har det ekstra merket nevnt under bokstav c). Dersom
et slikt merke er påført, skal det slettes eller fjernes fra
kjøttet eller slettes fra etiketten når kjøttet eller disse
produktene forlater virksomheten.

Portugal skal oversende Kommisjonen og de andre medlems-
statene modellen for det ekstra merket.

2. Med sikte på stempelmerking og anvendelse av ekstra
merker som fastsatt i Fellesskapets regelverk, skal
vedkommende myndighet oppbevare og ha ansvaret for:

a) utstyr til stempelmerking av kjøtt og påføring av ekstra
merker, som kan overleveres til medhjelpere bare når
merkingen gjøres og så lenge merkingen pågår,

b) etiketter som er påført stempelmerke eller et ekstra merke.
Etikettene skal være løpende nummerert, og nødvendig
antall kan utleveres til medhjelpere på det tidspunkt de skal
brukes.

3. Produktene nevnt i nr. 1, skal transporteres i transport-
midler som vedkommende myndighet har forseglet.

Når disse produktene sendes til andre medlemsstater, skal de
ledsages av et helsesertifikat som er utstedt av en offentlig
veterinær og angir at de oppfyller vilkårene nevnt i denne
artikkel og artikkel 8, 10, 11 og 12, samt angir alle
virksomheter hvor de er framstilt, bearbeidet, håndtert eller
lagret, og alle etiketter og deres løpenumre i forsendelsen.

Kjøtt skal ledsages av helsesertifikatet nevnt i vedlegg IV til
direktiv 64/433/EØF, der det under «Identifikasjon av kjøttet»
henvises til alle etiketter og deres løpenumre i forsendelsen.

Følgende ordlyd innsettes i alle sertifikater:

«produsert i samsvar med kommisjonsvedtak 98/653/EF».

4. Portugal skal underrette vedkommende myndighet om
bestemmelsesstedet for hver forsendelse via Animo-systemet,
som nevnt i kommisjonsvedtak 91/398/EØF(1), eller på
telefaks.

Artikkel 10

Uten at artikkel 9 nr. 1 bokstav d) berøres, skal ikke Felles-
skapets stempelmerke fjernes på produkter nevnt i artikkel 7
bokstav a) som kommer fra, eller eventuelt har passert
gjennom virksomheter i Portugal, med mindre det er
uunngåelig under oppdeling.

Artikkel 11

Produktene nevnt i artikkel 7 bokstav e) som sendes til andre
medlemsstater, skal merkes for å identifisere produksjons-
virksomheten og angi at de er produsert i samsvar med dette
vedtak, og eventuelt at de er egnet til bruk i næringsmidler, fôr,
kosmetikk, legemidler eller medisinsk utstyr.

Artikkel 12

1. En medlemsstat som sender kjøtt nevnt i artikkel 7
bokstav a), fra en virksomhet eller en EF-godkjent grense-
kontrollstasjon på sitt territorium gjennom Portugals
territorium eller til en virksomhet som er godkjent i samsvar
med artikkel 8, skal påse at kjøttet ledsages av en veterinær-
attest utstedt av en offentlig veterinær, eller det sertifikatet som
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utstedes av vedkommende myndighet på grensekontroll-
stasjonen.

Originaleksemplaret av alle sertifikater skal ledsage
forsendelsen til bestemmelsesvirksomheten.

2. Kjøttet nevnt i artikkel 7 bokstav a), skal transporteres i
et offisielt forseglet kjøretøy.

Forseglingen kan bare brytes for offentlig kontroll.

3. En medlemsstat som sender produkter nevnt i artikkel 7
bokstav e) eller råvarer til bruk ved produksjon av nevnte
produkter til en virksomhet som er godkjent i samsvar med
artikkel 8, skal påse at de er merket eller på annen måte
identifisert slik at produksjonsvirksomheten angis, og det
framgår hvilken medlemsstat de er produsert i.

KAPITTEL V

OVERVÅKING, RAPPORTER OG INSPEKSJONER

Artikkel 13

1. Portugal skal fullføre de tiltak som er truffet, og
gjennomføre et program for å vise at alle relevante
bestemmelser i Fellesskapets regelverk om identifikasjon og
registrering av dyr, melding av dyresykdommer, epidemio-
logisk overvåking for smittsom spongiform encefalopati (TSE)
og alle andre bestemmelser i Fellesskapets regelverk til vern
mot BSE faktisk overholdes.

2. Portugal skal vedta et program for å vise at følgende
faktisk overholdes:

a) bestemmelsene i dette vedtak,

b) relevante nasjonale tiltak til vern mot BSE, særlig
bestemmelser om utryddelse av BSE.

3. Programmene nevnt i nr. 1 og 2, skal omfatte en fast
overvåkning av anvendelsen av bestemmelsene og eventuelt
fysisk undersøkelse av de aktuelle produktene etter en godkjent
metode.

Artikkel 14

Portugal skal hver fjerde uke oversende Kommisjonen en
rapport om anvendelsen av vernetiltakene mot TSE i samsvar
med fellesskapsbestemmelser og nasjonale bestemmelser, og
om resultatene av programmene nevnt i artikkel 13.

Artikkel 15

Kommisjonen skal foreta EF-inspeksjoner på stedet i Portugal
for å:

a) verifisere anvendelsen av bestemmelsene i dette vedtak,
særlig når det gjelder gjennomføringen av offentlige
kontroller, 

b) undersøke utviklingen i sykdomsforekomsten og om alle
de relevante nasjonale tiltakene faktisk gjennomføres, og
for å foreta en risikovurdering som viser om det er truffet
hensiktsmessige tiltak for å ta hånd om enhver risiko.

KAPITTEL VI

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 16

1. Dette vedtak skal gjennomgås på nytt senest innen 18
måneder etter at det er vedtatt, i påvente av en samlet
undersøkelse av situasjonen, særlig i lys av utviklingen i
sykdomsforekomsten og den faktiske gjennomføringen av alle
de relevante tiltakene, og i lys av nye vitenskapelige
opplysninger.

2. På anmodning fra Portugal skal dette vedtak endres for å
ta hensyn til andre kontrollsystemer som gir tilsvarende
garantier som tiltakene fastsatt i artikkel 5-12.

3. Dette vedtak skal endres, eventuelt etter samråd med den
relevante vitenskapelige komité, i samsvar med framgangs-
måten fastsatt i artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF.

Artikkel 17

Medlemsstatene skal vedta de tiltak som er nødvendige for å
etterkomme dette vedtak. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

Artikkel 18

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. november 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

KAPITTEL 1

1. Følgende produkter kan eksporteres fra Portugal i henhold til artikkel 5:

a) aminosyrer og peptider produsert av huder og skinn ved en prosess som omfatter eksponering av
materialet for en pH på 1-2, fulgt av en pH >11, fulgt av en varmebehandling ved 140 °C i 30
minutter ved 3 bar,

b) talg og talgprodukter produsert av materiale fra dyr egnet til konsum som har gjennomgått en av
prosessene beskrevet i kapittel 2,

c) produkter framstilt av talg ved en av prosessene beskrevet i kapittel 3.

2. Produktene nevnt i nr. 1, må filtreres etter produksjon.

3. Storfe som viser tegn på BSE, kan ikke brukes som kildemateriale ved framstilling av produktene
nevnt i nr. 1.

4. Følgende vev kan ikke brukes til framstilling av produktene nevnt i nr. 1: kranium, virvelsøyle,
hjerne, ryggmarg, øye, mandel, brissel, tarm og milt. 

KAPITTEL 2

A. Produksjonsstandarder for talg framstilt i Portugal fra materiale fra storfe slaktet i Portugal

1. Talg kan bare framstilles ved hjelp av systemene beskrevet i kapittel I-IV, VI og VII i vedlegget til
kommisjonsvedtak 92/562/EØF(1), når følgende minstevilkår er oppfylt:

KAPITTEL I (diskontinuerlig / atmosfærisk trykk / naturlig fett)
Største partikkelstørrelse: 150 mm

Temperatur > 100 °C > 110 °C > 120 °C

Tid 125 min 120 min 50 min

KAPITTEL II (diskontinuerlig / trykk / naturlig fett)
Største partikkelstørrelse: 50 mm

Temperatur > 100 °C > 133 °C

Tid 25 min 20 min

Trykk (absolutt) 3 bar

KAPITTEL III (kontinuerlig / atmosfærisk trykk / naturlig fett)
Største partikkelstørrelse: 30 mm

Temperatur > 100 °C > 110 °C > 120 °C

Tid 95 min 55 min 13 min

KAPITTEL IV (kontinuerlig / atmosfærisk trykk / tilsatt fett og kontinuerlig / trykk / tilsatt fett) 
og VI Største partikkelstørrelse: 30 mm

Temperatur > 100 °C > 110 °C > 120 °C > 130 °C

Tid 16 min 13 min 8 min 3 min
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KAPITTEL VII (kontinuerlig / atmosfærisk trykk / avfetting)
Største partikkelstørrelse: 20 mm

Temperatur > 80 °C > 100 °C

Tid 120 min 60 min

Ovennevnte krav til temperatur og tid kan få anvendelse samtidig.

2. Portugal skal godkjenne anleggene bare dersom det ved metodene fastsatt i avsnitt B, er bevist at de
oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1.

3. Diskontinuerlige systemer som oppnår parametrene fastsatt i nr. 2 for kontinuerlige systemer som
fungerer i samsvar med kapittel III, IV, VI eller VII, kan også godkjennes.

B. Framgangsmåter for validering av anlegg for bearbeiding av avfall fra drøvtyggere til
framstilling av talg i Portugal, etter metodene beskrevet i vedlegget til vedtak 92/562/EØF

1. Temperatur – kontinuerlige og diskontinuerlige systemer

Det skal installeres temperaturmålere jevnt fordelt i anlegget for å registrere temperaturen på
forskjellige stadier i behandlingen. Måleresultatene skal arkiveres, og det skal foretas kalibreringer
med jevne mellomrom.

2. Trykk (bare kapittel II)

Det skal installeres trykkmålere for å registrere trykket på forskjellige stadier i behandlingen.
Måleresultatene skal arkiveres, og det skal foretas kalibreringer med jevne mellomrom.

3. Partikkelstørrelse – alle systemer

KAPITTEL 3

Næringsmidler, fôr, legemidler eller medisinsk utstyr, og utgangsmateriale for eller halvfabrikata
av dette

Talgderivater kan brukes forutsatt at de er produsert etter en egnet, validert og formelt sertifisert metode
slik som:

1. transforestring eller hydrolyse ved minst 200 °C i minst 20 minutter under trykk (framstilling av
glyserol, fettsyrer og fettsyreestere), eller

2. forsåpning med NaOH 12M (framstilling av glyserol og såpe):

– i en diskontinuerlig prosess: ved minst 95 °C i minst tre timer, eller

– i en kontinuerlig prosess: ved minst 140 °C ved 2 bar i minst åtte minutter eller tilsvarende.

Kosmetiske produkter og utgangsmateriale for eller halvfabrikata av dette

Talgderivater kan brukes forutsatt at følgende metoder er brukt og formelt sertifisert av produsenten:

1. transforestring eller hydrolyse ved minst 200 °C ved 40 bar i minst 20 minutter (glyserol, fettsyrer og
fettsyreestere), eller

2. forsåpning med NaOH 12M (glyserol og såpe):

– i en diskontinuerlig prosess: ved 95 °C i tre timer, eller

– i en kontinuerlig prosess: ved 140 °C ved 2 bar i åtte minutter eller tilsvarende.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og regist-
rering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøtt-
produkter(1), særlig artikkel 10 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2628/97(2) fastsetter gjennom-
føringsregler med hensyn til overgangsbestemmelser i
oppstartperioden for systemet for identifikasjon og registrering
av storfe.

For å unngå problemer i handelen med storfe innenfor
Fellesskapet er det nødvendig å skape klarhet i de gjeldende
regler. I en overgangsperiode til senest 1. mars 1999 er det
nødvendig å tillate handel i visse medlemsstater med storfe
født etter 1. januar 1998, som har øremerker i samsvar med
rådsdirektiv 92/102/EØF av 27. november 1992 om identifika-
sjon og registrering av dyr(3).

En slik løsning er berettiget fordi den gir medlemsstatene
mulighet til å bruke opp sine eksisterende lagre av øremerker
og løser de praktiske problemene i forbindelse med hurtig
reidentifikasjon av alt storfe som kan inngå i handelen innenfor
Fellesskapet.

Forordning (EF) nr. 2628/97 bør derfor endres.

Under henvisning til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 820/97 må
tiltakene fastsatt i denne forordning få anvendelse fra 1.
september 1998.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for Det europeiske utviklings- og garantifond for
landbruket –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 1 i forordning (EF) nr. 2628/97 skal nytt nr. 6 lyde:

«6. Til senest 1. mars 1999 kan storfe som tilhører den
nasjonale bestand i Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia,
Nederland, Portugal og Det forente kongerike (med
unntak av Nord-Irland), er født etter 1. januar 1998 og har
to øremerker som nevnt i nr. 1, inngå i handelen innenfor
Fellesskapet, forutsatt at disse øremerkene er i samsvar
med rådsdirektiv 92/102/EØF(*) og kommer fra den
nasjonale lagerbeholdning som det er gitt melding om i
samsvar med nr. 3.

I henhold til dette nr. kan for Portugal og Tyskland det
andre øremerket være i samsvar med nr. 4.
________
(*) EFT L 355 av 5.12.1992, s. 32.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. september 1998.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte
til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 1. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2105/98

av 1. oktober 1998

om endring av forordning (EF) nr. 2628/97 med hensyn til overgangsbestemmelser i
oppstartperioden for systemet for identifikasjon og registrering av storfe(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 267 av 2.10.1998, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

(2) EFT L 354 av 30.12.1997, s. 17.

(3) EFT L 355 av 5.12.1992, s. 32.



(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 1)

av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 343 av 18.12.1998, s. 12.

(3) EFT L 17 av 22.1.1999, s. 20.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2729/98 av 17. desember 1998
om endring av forordning (EF) nr. 2628/97 med hensyn til
overgangsbestemmelser i oppstartperioden for systemet for
identifikasjon og registrering av storfe(2) skal innlemmes i
avtalen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 132/1999 av 21. januar 1999
om endring av forordning (EF) nr. 2630/97 med hensyn til
minstekrav til kontrollene som skal foretas i forbindelse med
systemet for identifikasjon og registrering av storfe(3) skal
innlemmes i avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechten-
stein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 70 (kommisjons-
forordning (EF) nr. 2628/97) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 R 2729: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2729/98 av
17. desember 1998  (EFT L 343 av 18.12.1998, s. 12).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 72 (kommisjons-
forordning (EF) nr. 2630/97) tilføyes følgende:

«, endret ved: 

– 399 R 0132: Kommisjonsforordning (EF) nr. 132/1999
av 21. januar 1999  (EFT L 17 av 22.1.1999, s. 20).»

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2729/98 og (EF) nr.
132/1999 på norsk, som er vedlagt den norske språkversjonen
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 128/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2001/EØS/3/03
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og regist-
rering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøtt-
produkter(1), særlig artikkel 10 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2628/97(2), endret ved
forordning (EF) nr. 2105/98(3), fastsatt gjennomførings-
bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser i
oppstartperioden for systemet for identifikasjon og registrering
av storfe.

På bakgrunn av de praktiske problemer med å omidentifisere
storfe født før 1. januar 1998 ved å påføre nye øremerker, bør
reglene som tidligere ble fastsatt for storfe født etter 1. januar
1998, få anvendelse også for de førstnevnte.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for Det europeiske utviklings- og garantifond for
landbruket –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 1 nr. 6 i forordning (EF) nr. 2628/97 utgår «er født
etter 1. januar 1998».

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte
til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2729/98

av 17. desember 1998

om endring av forordning (EF) nr. 2628/97 med hensyn til overgangsbestemmelser i
oppstartperioden for systemet for identifikasjon og registrering av storfe(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 343 av 18.12.1998, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

(2) EFT L 354 av 30.12.1997, s. 17.

(3) EFT L 267 av 2.10.1998, s. 4.



KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og regist-
rering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøtt-
produkter(1), særlig artikkel 10 bokstav d), og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2630/97(2) ble det fastsatt
nærmere regler for gjennomføringen av forordning (EF) nr.
820/97 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal
foretas i forbindelse med systemet for identifikasjon og regist-
rering av storfe.

Ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 3887/92(3), sist endret
ved forordning (EF) nr. 1678/98(4), ble det fastsatt nærmere
regler for gjennomføringen av det integrerte forvaltnings- og
kontrollsystemet for visse fellesskapsstøtteordninger.

For å sikre effektivt samarbeid mellom vedkommende
kontrollmyndigheter i storfesektoren er det viktig å sørge for at
eksemplarer av rapportene som utarbeides etter kontroll i
henhold til forordning (EF) nr. 2630/97, når de avslører
overtredelser av forordning (EF) nr. 820/97, blir oversendt de
vedkommende myndigheter som har ansvaret for gjennom-
føringen av forordning (EØF) nr. 3887/92.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for Det europeiske utviklings- og garantifond for
landbruket –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 2 i forordning (EF) nr. 2630/97 skal nytt nr. 6 lyde:

«6. Eksemplarer av rapportene nevnt i nr. 5 skal, når de
avslører overtredelser av forordning (EF) nr. 820/97,
straks sendes til de vedkommende myndigheter som har
ansvaret for gjennomføringen av forordning (EØF) nr.
3887/92.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte
til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 21. januar 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 132/1999

av 21. januar 1999

om endring av forordning (EF) nr. 2630/97 med hensyn til minstekrav til kontrollene som
skal foretas i forbindelse med systemet for identifikasjon og registrering av storfe(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 17 av 22.1.1999, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

(2) EFT L 354 av 30.12.1997, s. 23.

(3) EFT L 391 av 31.12.1992, s. 36.

(4) EFT L 212 av 30.7.1998, s. 23.
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EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 98/692/EF av 25. november 1998 om
endring av vedtak 98/256/EF med hensyn til visse nødtiltak til
vern mot bovin spongiform encefalopati(2) skal innlemmes i
avtalen.

Rådsvedtak 98/745/EF av 17. desember 1998 om endring av
kommisjonsvedtak 97/534/EF om forbud mot bruk av risiko-
materiale med hensyn til smittsom spongiform encefalopati(3)
skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/38/EF av 21. desember 1998 om
oppheving av vedtak 98/104/EF om visse vernetiltak mot
klassisk svinepest i Tyskland(4) skal innlemmes i avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechten-
stein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 77 (rådsvedtak
98/256/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0692: Kommisjonsvedtak 98/692/EF av 25.
november 1998  (EFT L 328 av 4.12.1998, s. 28).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 64 (kommisjonsvedtak
97/534/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0745: Rådsvedtak 98/745/EF av 17. desember
1998  (EFT L 358 av 31.12.1998, s. 113).»

Artikkel 3

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 etter nr. 73
(kommisjonsvedtak 98/104/EF) skal nytt nr. 73a lyde:

«73a. 399 D 0038: Kommisjonsvedtak 1999/38/EF av 21.
desember 1998 om oppheving av vedtak 98/104/EF om
visse vernetiltak mot klassisk svinepest i Tyskland
(EFT L 11 av 16.1.1999, s. 46).»

Artikkel 4

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 oppheves nr. 73
(kommisjonsvedtak 98/104/EF).

Artikkel 5

Teksten til kommisjonsvedtak 98/692/EF og 1999/38/EF og
rådsvedtak 98/745/EF på norsk, som er vedlagt den norske
språkversjonen av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 6

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 7

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 129/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold)

(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, 

og EØS-tillegget til EF-tidende 

nr. 54 (del 1) av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 328 av 4.12.1998, s. 28.

(3) EFT L 358 av 31.12.1998, s. 113.

(4) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 46.

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2001/EØS/3/04



KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet
med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), sist endret
ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 9 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsvedtak 98/256/EF av 16. mars 1998 om nødtiltak
til vern mot bovin spongiform encefalopati, om endring
av vedtak 94/474/EF, og om oppheving av vedtak
96/239/EF(3), endret ved kommisjonsvedtak
98/564/EF(4), ble det fastsatt en trinnvis framgangsmåte
for oppheving av forbudet mot forsendelse til andre
medlemsstater og tredjestater av produkter fra storfe som
er slaktet i Det forente kongerike. Første skritt var
oppheving av forbudene mot forsendelse av produkter fra
storfe som er slaktet, oppdelt, bearbeidet og lagret i
virksomheter som utelukkende brukes til produkter
beregnet på forsendelse til andre medlemsstater og
tredjestater, og som ligger i Nord-Irland. Påfølgende
skritt omfatter oppheving av forbudet mot bearbeiding i
Storbritannia av kjøtt fra Nord-Irland som oppfyller
vilkårene, på vilkår som skal fastsettes i en senere fase.
Sammen med myndighetene i Det forente kongerike vil
Kommisjonen umiddelbart begynne å undersøke på
hvilken måte og på hvilke vilkår disse restriksjonene kan
lempes på ytterligere.

2) Datoen da forsendelse av produkter etter ordningen med
besetninger som oppfyller vilkårene for eksport (ECHS),
kan begynne, ble ved kommisjonsvedtak 98/351/EF(5)
fastsatt til 1. juni 1998. 

3) Det forente kongerike framla for Kommisjonen 2.
oktober 1997 et første forslag til en datobasert
eksportordning (DBES) med sikte på å tillate, på visse
betingelser, forsendelse av produkter fra dyr født etter en
bestemt dato. Styringskomiteen for vitenskapelige
spørsmål konkluderte på sitt møte 8. og 9. desember 1997
og 22. og 23. januar 1998 med at forslaget ikke var
tilstrekkelig. Det forente kongerike framla et endret
forslag datert 27. januar 1998. Styringskomiteen for
vitenskapelige spørsmål avgav 20. februar 1998 en
uttalelse om det reviderte forslaget der komiteen uttalte at
det reviderte forslaget tar hensyn til de forslag og
spørsmål som Styringskomiteen for vitenskapelige
spørsmål hadde framsatt.

4) Fôring av drøvtyggere med drøvtyggerprotein har vært
ulovlig i Det forente kongerike siden januar 1989. I 1994
ble det innført totalforbud mot fôring med kjøttbeinmel
fra pattedyr. All bruk av kjøttbeinmel fra pattedyr til
fôring av alle slags husdyr ble forbudt 4. april 1996. Per
1. august 1996 var alt fôr som inneholdt kjøttbeinmel fra
pattedyr i Det forente kongerike, trukket tilbake, og
lokalene der det var blitt lagret, måtte rengjøres og
desinfiseres. Fra den dagen ble det straffbart å selge eller
levere kjøttbeinmel fra pattedyr til bruk i dyrefôr, å fôre
dyr med fôr som inneholder kjøttbeinmel fra pattedyr,
eller å oppbevare kjøttbeinmel fra pattedyr på steder der
dyrefôr lagres eller tilberedes. Programmet, som har
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KOMMISJONSVEDTAK

av 25. november 1998

om endring av vedtak 98/256/EF med hensyn til visse nødtiltak til vern mot bovin
spongiform encefalopati(*)

[meddelt under nummer K(1998) 3773]

(98/692/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 328 av 4.12.1998, s. 28, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.

(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 113 av 15.4.1998, s. 32.

(4) EFT L 273 av 9.10.1998, s. 37. (5) EFT L 157 av 30.5.1998, s. 110.



eksistert siden 1. februar 1996, for overvåking av at
kjøttbeinmel fra pattedyr ikke blandes inn i dyrefôr etter
1. august 1996, er blitt utvidet. Resultatene av dette
programmet viser at forbudet mot å blande kjøttbeinmel
eller proteiner fra pattedyr i husdyrfôr fra 1. august 1996,
er blitt tilfredsstillende overholdt. Det er derfor gitt
tilstrekkelige garantier for at storfe som er født etter 1.
august 1996, ikke har vært utsatt for smitterisiko
gjennom fôr.   

5) Et besøk som Kommisjonens kontor for veterinær- og
plantehelsekontroll gjennomførte i Det forente kongerike
22.-26. juli 1996 for å vurdere hvor effektivt forbudet
mot bruk av det aktuelle fôret og ordningen med
tilbakekalling av fôr hadde vært, bekreftet at det var gitt
tilstrekkelige garantier for at bestemmelsene var
overholdt.

6) Det forente kongerike skal sørge for at alt avkom som er
født etter 1. august 1996 av dyr angrepet av bovin
spongiform encefalopati (BSE), slaktes og destrueres
med sikte på etterfølgende forbrenning før forsendelse
etter den datobaserte eksportordningen kan begynne. Det
forente kongerike skal også sikre at mordyret til dyr som
oppfyller vilkårene, ikke er angrepet av BSE når dyr som
oppfyller vilkårene, slaktes, og at mordyret har vært i live
i seks måneder etter fødselen til dyr som oppfyller
vilkårene. Disse tiltakene er tilstrekkelige til å fjerne
risikoen for at BSE overføres fra mordyret til et dyr som
oppfyller vilkårene.

7) Det forente kongerike har innført en ordning med pass for
storfe født etter 1. juli 1996. Denne ordningen gjør det
mulig å foreta en nøyaktig kontroll av identiteten,
fødselsdatoen og mordyret til dyr som oppfyller
vilkårene. Kommisjonens veterinærkontrollmyndighet
vurderte under et besøk 30. september-4. oktober 1996
hvor effektivt denne passordningen er blitt gjennomført.
Det forente kongerike vil innføre en ordning med
offentlig kontroll og dokumentasjon som skal framlegges
av gårdbrukerne for å kontrollere om mordyrene har
overlevd i seks måneder.

8) Dette vedtak bør fastsette en ordning med særlig
godkjenning av slakterier som deltar i den datobaserte
eksportordningen. En virksomhet som er godkjent etter
den datobaserte eksportordningen, bør ikke tillates å
slakte storfe og bearbeide og håndtere kjøtt som ikke
oppfyller vilkårene for forsendelse til andre
medlemsstater eller tredjestater i henhold til reglene for
den datobaserte eksportordningen, ordningen med
besetninger som oppfyller vilkårene for eksport, og
videresending av kjøtt fra dyr som er slaktet utenfor Det
forente kongerike. Kjølelagre godkjent etter den
datobaserte eksportordningen, bør lagre kjøtt som
oppfyller vilkårene for forsendelse, i egne rom.

9) De strenge kontrollbestemmelsene, herunder det ekstra
stempelmerket fastsatt i vedtak 98/256/EF for
bearbeiding og forsendelse av importert kjøtt og for
ordningen med besetninger som oppfyller vilkårene for
eksport, bør også få anvendelse på kjøtt og kjøttprodukter
som oppfyller vilkårene etter den datobaserte
eksportordningen.

10) Det forente kongerike har garantert at minst én offentlig
veterinær skal være til stede hele tiden i slakterier
godkjent etter den datobaserte eksportordningen, under
kontroll ante mortem og post mortem. Det forente konge-
rike har forpliktet seg til å påse at en offentlig veterinær
er til stede daglig i nedskjæringsanlegg godkjent etter den
datobaserte eksportordningen.

11) Kommisjonens kontor for næringsmidler og veterinære
spørsmål besøkte Det forente kongerike 20.-24. juli for å
vurdere den datobaserte eksportordningen. I rapporten fra
besøket blir det anbefalt at Det forente kongerike presi-
serer metoden for kontroll av om mordyret har overlevd i
seks måneder, og opplysninger som blir tilgjengelige
etter slakting, som fører til at kjøtt og produkter av dette
ikke oppfyller vilkårene. Det forente kongerike har
samtykket i ytterligere forbedringer for å etterkomme
disse anbefalingene. Det ble også anbefalt at vilkårene
for forslaget skal presiseres med hensyn til slakting av
avkom for å ta hensyn til både at Det forente kongerike
har til hensikt å forbrenne dyrene direkte, og at det
antakelig ikke vil være mulig å spore alt avkom (100 %).
Det er gjort mindre endringer i forslaget i samsvar med
disse anbefalingene.

12) Tiltakene for gjennomføring av den datobaserte eksport-
ordningen og slakting av avkom vil bli gjennomgått av en
gruppe fra Kommisjonens kontor for næringsmidler og
veterinære spørsmål før forsendelse av kjøtt og
kjøttprodukter kan begynne. Dersom gjennomgangen er
tilfredsstillende, vil Kommisjonen fastsette datoen for når
forsendelse kan begynne.

13) Dyr som sendes til slakting etter ordningen med
besetninger som oppfyller vilkårene for eksport eller den
datobaserte eksportordningen, må oppfylle alle relevante
vilkår fastsatt i dette vedtak. Dersom det etter slakting av
et dyr etter en av disse ordningene oppdages at dyret
skulle vært ansett for ikke å oppfylle vilkårene, må
vedkommende myndighet treffe nødvendige tiltak for å
hindre forsendelse av produkter fra det aktuelle dyret.
Dersom det er blitt sendt produkter fra et dyr som senere
er funnet ikke å oppfylle vilkårene, får tiltakene fastsatt i
artikkel 9 i direktiv 89/662/EØF anvendelse.

14) Det bør derfor fastsettes regler for den datobaserte
eksportordningen som et skritt i retning av å oppheve
forbudet mot forsendelse av ferskt utbeinet kjøtt og visse
produkter framstilt av det aktuelle ferske, utbeinede
kjøttet, fra storfe slaktet i Det forente kongerike. 
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15) Det ble vedtatt en revisjon av dyrehelsekodeksen til Det
internasjonale kontor for epizootier (OIE) for BSE (OIE-
kodeks for BSE) på OIEs generalforsamling i Paris 29.
mai 1998. I artikkel 3.2.13.9 i kodeksen anbefales vilkår
for import av utbeinet kjøtt og kjøttprodukter fra storfe
fra en stat eller en sone med høy forekomst av BSE.
Vilkårene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med nevnte
artikkel i OIE-kodeksen for BSE.

16) Ved artikkel 3.2.13.9 i OIE-kodeksen for BSE ble det
fastsatt at veterinærmyndighetene skal kreve at det ved
import fra en stat eller en sone med høy forekomst av
BSE, framvises et internasjonalt sertifikat som attesterer
at vilkårene i nevnte artikkel er oppfylt. Ved gjeninnførsel
til Fellesskapet av kjøtt fra storfe slaktet i Det forente
kongerike, skal det stilles tilfredsstillende garantier for at
fellesskapskravene ble oppfylt da disse partiene ble
eksportert. Sertifikatet nevnt artikkel 3.2.13.9 i OIE-
kodeksen for BSE, skal følge med partiet ved eksport.

17) På bakgrunn av at risikoen er lav, bør forsendelse av fôr
til kjøttetende husdyr tillates på visse vilkår.

18) Av klarhetshensyn bør virkeområdet for bestemmelsene
om rom på kjølelagre, kravene om at dyr og produkter
som oppfyller vilkårene, skal holdes atskilt under
slakting, oppdeling, bearbeiding og oppbevaring på
kjølelager samt identifikasjon av serienummer,
presiseres.

19) Vedtak 98/256/EF bør derfor endres.

20) Den faste veterinærkomité har ikke avgitt positiv
uttalelse. Kommisjonen har derfor 13. november 1998
framlagt forslag til tiltak som Rådet skal treffe i samsvar
med artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF, og Rådet skal
treffe sin beslutning innen 15 dager. 

21) Rådet har ikke truffet sin beslutning innen den fastsatte
fristen. Rådet har ikke innen nevnte tidsfrist med simpelt
flertall forkastet de foreslåtte tiltakene. Kommisjonen
skal derfor nå vedta de foreslåtte tiltakene —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 98/256/EF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

1. Som unntak fra artikkel 3 kan Det forente kongerike
tillate forsendelse til andre medlemsstater eller til
tredjestater av følgende produkter framstilt av storfe som
er født og oppdrettet i Det forente kongerike, og som er

slaktet i Det forente kongerike i slakterier som ikke
brukes til slakting av storfe som ikke oppfyller vilkårene,
i samsvar med vilkårene fastsatt i denne artikkel, artikkel
7, artikkel 9-12 og vedlegg II, eller eventuelt vedlegg III:

a) «ferskt kjøtt» som definert i direktiv 64/433/EØF,

b) «hakket kjøtt» og «bearbeidet kjøtt» som definert i
rådsdirektiv 94/65/EF(*),

c) «kjøttprodukter» som definert i rådsdirektiv
77/99/EØF(**),

d) fôr beregnet på kjøttetende husdyr.

2. Det ferske kjøttet nevnt i nr. 1 bokstav a), skal være
utbeinet, og alt tilhørende vev, herunder synlig nerve- og
lymfevev, skal være fjernet på nedskjæringsanlegg i Det
forente kongerike som ikke brukes til oppdeling av storfe-
produkter som ikke oppfyller vilkårene. Lagringen skal
skje på kjølelagre i Det forente kongerike i rom som ikke
brukes til lagring av storfeprodukter som ikke oppfyller
vilkårene, og som holdes avlåst og under vedkommende
myndighets forsegling når vedkommende myndighet ikke
er til stede. Oppdeling, lagring og transport skal foregå i
samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 7, artikkel 9-12 og
vedlegg II, eller eventuelt vedlegg III.

3. Det ferske kjøttet nevnt i nr. 1 bokstav a), kan
brukes til framstilling av produkter nevnt i nr. 1 bokstav
b), c) og d) i virksomheter i Det forente kongerike som
ikke brukes til framstilling av storfeprodukter som ikke
oppfyller vilkårene, i samsvar med vilkårene fastsatt i
denne artikkel, artikkel 7, artikkel 9-12 og vedlegg II,
eller eventuelt vedlegg III.

4. I denne artikkel menes med produkter som
oppfyller vilkårene, produkter nevnt i nr. 1, og produkter
framstilt av storfe som ikke er slaktet i Det forente konge-
rike, som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 9-13.

5. Kommisjonen skal, etter å ha kontrollert
anvendelsen av bestemmelsene i dette vedtak på grunnlag
av  EF-inspeksjoner, og etter å ha underrettet
medlemsstatene, fastsette datoen da forsendelse av
produktene nevnt i vedlegg III, kan begynne.

6. Kommisjonen skal gjennomgå bestemmelsene i
denne artikkel minst hver tredje måned og skal treffe
hensiktsmessige tiltak i samsvar med framgangsmåten
fastsatt i artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF.

7. I dette vedtak menes med «rom» et lokale eller
annen struktur i et lokale som danner en sikker, avlåsbar
fysisk barriere.
________
(*) EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10.

(**) EFT L 26 av 31.1.1977, s. 85.»

18.1.2001 Nr. 3/42EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



2) I artikkel 10 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 bokstav b) endres «artikkel 9, 11, 12 og 13» til
«artikkel 6, 9, 11, 12 og 13».

b) I nr. 3 gjøres følgende endringer:

i) i annet ledd endres «deres løpenumre i
forsendelsen» til «de aktuelle numrene i
forsendelsen, som sikrer at hver enkelt enhet kan
spores»,

ii) i tredje ledd endres «deres løpenumre i
forsendelsen» til «de aktuelle numrene i
forsendelsen, som sikrer at hver enkelt enhet kan
spores»,

iii) nytt ledd skal lyde:

«Når disse produktene sendes til tredjestater, skal
de ledsages av et hygienesertifikat som er utstedt

av en offentlig veterinær og angir at de oppfyller
vilkårene fastsatt i vedtak 98/256/EF».

3) Vedlegg II erstattes med vedlegg I til dette vedtak.

4) Vedlegg III, som er vedlegg II til dette vedtak, tilføyes.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. november 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«VEDLEGG II

ORDNING MED BESETNINGER SOM OPPFYLLER VILKÅRENE FOR EKSPORT (ECHS)

1. Utbeinet ferskt kjøtt og produkter nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b), c) og d) framstilt av slikt kjøtt fra
storfe slaktet i Nord-Irland, kan sendes fra Det forente kongerike i henhold til bestemmelsene i artikkel
6 når kjøttet eller produktene kommer fra dyr som faller inn under ordningen med besetninger som
oppfyller vilkårene for eksport, og som kommer fra besetninger som faller inn under ordningen med
besetninger som oppfyller vilkårene for eksport.

Besetninger som oppfyller vilkårene for eksport

2. En besetning er en gruppe dyr som danner en egen og særlig enhet, det vil si en gruppe dyr som
oppdrettes, anbringes og holdes atskilt fra andre grupper av dyr, og som er identifisert med enhetlige
identifikasjonsnumre for besetning og dyr.

3. En besetning oppfyller vilkårene for eksport når det i minst åtte år ikke har vært noe bekreftet tilfelle
av BSE eller noe mistenkelig tilfelle der diagnosen BSE ikke er blitt utelukket, hos noe dyr som
fremdeles var i, hadde oppholdt seg i eller var flyttet fra besetningen.

4. En besetning som har eksistert i mindre enn åtte år, kan anses for å oppfylle vilkårene for eksport etter
en grundig epidemiologisk undersøkelse foretatt av vedkommende veterinærmyndighet, forutsatt at:

a) alle dyr som er født i eller er flyttet inn i den nylig etablerte besetningen, oppfylte vilkårene nevnt
i nr. 6 bokstav a), c), d) og e), og

b) besetningen har oppfylt vilkårene nevnt i nr. 3 så lenge den har eksistert.

5. Dersom en besetning er nylig etablert på en driftsenhet der det har vært et bekreftet tilfelle av BSE hos
et dyr som fremdeles var i, hadde oppholdt seg i eller var flyttet fra besetningen på denne drifts-
enheten, kan den nylig etablerte besetningen bare oppfylle vilkårene for eksport etter at vedkommende
veterinærmyndighet har foretatt en grundig epidemiologisk undersøkelse og har godtgjort at
besetningen oppfyller hvert av følgende vilkår:

a) alle dyr i den berørte besetningen som tidligere var etablert i den samme driftsenheten, er fjernet
eller avlivet,

b) alt fôr er fjernet og destruert og alle fôrbeholdere grundig rengjort,

c) alle bygninger er blitt tømt og grundig rengjort før nye dyr er sluppet inn,

d) alle vilkår omhandlet i nr. 4, er oppfylt.

Dyr som oppfyller vilkårene for eksport

6. Et storfe oppfyller vilkårene for eksport dersom det er født og oppdrettet i Nord-Irland, og følgende er
tilfelle når det blir slaktet:

a) dyret kan klart identifiseres gjennom hele dets levetid slik at det kan spores tilbake til opprinnel-
sesbesetningen og mordyret; alle opplysninger om dyrets fødsel, identitet og forflytninger er
registrert i et offisielt databasert sporingssystem,

b) dyret er eldre enn seks måneder, men yngre enn 30 måneder ifølge opplysninger om fødselsdatoen
i et offisielt edb-register,

c) mordyret har levd i minst seks måneder etter dyrets fødsel,

d) mordyret har ikke utviklet BSE og er ikke mistenkt for å være angrepet av BSE,

e) besetningen der dyret ble født, og alle besetninger der dyret noen gang har oppholdt seg, oppfyller
vilkårene for eksport.

18.1.2001 Nr. 3/44EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



7. Det offisielle databaserte sporingssystemet nevnt i nr. 6 bokstav a), kan bare godkjennes dersom det
har vært i drift i tilstrekkelig lang tid til at det inneholder alle opplysninger om dyrenes livsløp og
forflytninger som er nødvendige for å kontrollere at kravene i dette vedtak oppfylles, og bare for dyr
som er født etter at systemet ble satt i drift. Historiske data som er blitt lastet inn i en datamaskin og
dekker et tidsrom før systemet ble satt i drift, godtas ikke for dette formål.

Kontroller

8. Dersom et dyr som skal slaktes, eller omstendigheter i forbindelse med slaktingen av dette dyret, ikke
tilfredsstiller alle kravene i dette vedtak, skal dyret automatisk avvises. Dersom disse opplysningene
blir tilgjengelige etter slakting, skal vedkommende myndighet umiddelbart stanse utstedelsen av
sertifikater og annullere sertifikater som er utstedt. Dersom forsendelse allerede har funnet sted, skal
vedkommende myndighet varsle vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet. Vedkommende
myndighet på bestemmelsesstedet skal treffe nødvendige tiltak.

9. Slakting av dyr som oppfyller vilkårene for eksport, skal skje i slakterier i Nord-Irland som ikke
brukes til slakting av storfe som ikke faller inn under den datobaserte eksportordningen eller
ordningen med besetninger som oppfyller vilkårene for eksport. 

10. Vedkommende myndighet skal påse at framgangsmåten som benyttes i nedskjæringsanleggene, sikrer
at følgende lymfeknuter er blitt fjernet:

popliteal, ischiadikus, overflatisk ingvinal, dyp ingvinal, medial og lateral iliacus, renal, prefemoral,
lumbal, kostocervikal, sternal, preskapulær, aksillær og dyp kaudal cervikal.

11. Kjøtt skal kunne spores tilbake til besetningen som dyret som oppfyller vilkårene for eksport, kommer
fra, eller, etter oppdeling, til de dyrene som ble oppdelt i samme parti, og helt til slaktingstidspunktet
ved hjelp av det databaserte sporingssystemet. Etter slakting skal ferskt kjøtt og produkter nevnt i
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og c) kunne spores tilbake til besetningen ved hjelp av etiketter slik at den
aktuelle forsendelsen kan tilbakekalles. Fôr til kjøttetende husdyr skal kunne spores ved hjelp av
medfølgende dokumenter og registre.

12. Alle godkjente skrotter som oppfyller vilkårene for eksport, skal ha individuelle numre med
tilknytning til nummeret på øremerket.

13. Det forente kongerike skal ha detaljerte protokoller som omfatter:

a) sporing og kontroller før slakting,

b) kontroller under slakting,

c) kontroller under bearbeiding av fôr til kjøttetende husdyr,

d) alle krav til merking og sertifisering etter slakting fram til salgsstedet.

14. Vedkommende myndighet skal opprette et system for registrering av samsvarskontroll slik at
kontrollen kan bevises. 

Virksomheten

15. For å oppnå godkjenning skal virksomheten i tillegg til alle øvrige krav i dette vedtak, utarbeide og
gjennomføre et system som gjør det mulig å identifisere kjøtt og/eller produkter som oppfyller
vilkårene for eksport, og spore alt kjøtt tilbake til opprinnelsesbesetningen, eller, etter oppdeling, til
dyrene som ble oppdelt i samme parti. Systemet skal gjøre det mulig å spore kjøttet eller produktene
på alle stadier, og de registrerte opplysningene skal oppbevares i minst to år. Ledelsen for
virksomheten skal gi vedkommende myndighet skriftlige opplysninger om systemet som benyttes.

16. Vedkommende myndighet skal vurdere, godkjenne og føre tilsyn med systemet som virksomheten har
innført, for å sikre at det gir fullstendig atskillelse og sporing både bakover og framover.» 
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VEDLEGG II

«VEDLEGG III

DATOBASERT EKSPORTORDNING (DBES)

1. Utbeinet ferskt kjøtt og produkter nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b), c) og d) framstilt av slikt kjøtt fra
storfe slaktet i Det forente kongerike, kan sendes fra Det forente kongerike i henhold til
bestemmelsene i artikkel 6 når kjøttet eller produktene kommer fra dyr som faller inn under den
datobaserte eksportordningen og er født etter 1. august 1996.

2. Før forsendelse i henhold til nr. 1 kan begynne, skal Det forente kongerike ha gjennomført og faktisk
håndhevet et program for avliving og forbrenning av alt avkom født etter 1. august 1996 av mordyr
der det er bekreftet BSE før 25. november 1998, og skal ha avlivet og forbrent alt levende storfe som
er identifisert etter dette programmet.

Dersom bekreftelse skjer etter 25. november 1998, skal avkom født etter 1. august 1998 av mordyr der
det er bekreftet BSE, omgående identifiseres, slaktes og forbrennes. 

Dyr som faller inn under den datobaserte eksportordningen

3. Et storfe faller inn under den datobaserte eksportordningen dersom det er født og oppdrettet i Det
forente kongerike, og følgende er tilfelle når det blir slaktet:

a) dyret kan klart identifiseres gjennom hele dets levetid slik at det kan spores tilbake til mordyret og
opprinnelsesbesetningen; dyrets entydige øremerkenummer, fødselsdato og driftsenheten der dyret
er født, og alle forflytninger etter fødselen er registrert enten i dyrets offisielle pass eller i et
offisielt databasert identifikasjons- og sporingssystem; mordyrets identitet er kjent,

b) dyret er eldre enn seks måneder, men yngre enn 30 måneder ifølge opplysninger om fødselsdatoen
i et offisielt edb-register, og for dyr fra Storbritannia, dyrets offisielle pass,

c) vedkommende myndighet har fått og kontrollert et konkret, offisielt bevis på at  dyrets mordyr har
levd i minst seks måneder etter at dyret som oppfyller vilkårene, ble født,

d) mordyret har ikke utviklet BSE og er ikke mistenkt for å være angrepet av BSE.

Kontroller

4. Dersom et dyr som skal slaktes, eller omstendigheter i forbindelse med slaktingen av dette dyret, ikke
tilfredsstiller alle kravene i dette vedtak, skal dyret automatisk avvises. Dersom disse opplysningene
blir tilgjengelige etter slakting, skal vedkommende myndighet umiddelbart stanse utstedelsen av
sertifikater og annullere sertifikater som er utstedt. Dersom forsendelse allerede har funnet sted, skal
vedkommende myndighet varsle vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet. Vedkommende
myndighet på bestemmelsesstedet skal treffe nødvendige tiltak.

5. Slakting av dyr som faller inn under den datobaserte eksportordningen, skal skje i slakterier som ikke
brukes til slakting av storfe som ikke faller inn under den datobaserte eksportordningen når slakteriene
ligger i Storbritannia, eller den datobaserte eksportordningen og ordningen med besetninger som
oppfyller vilkårene for eksport når slakteriene ligger i Nord-Irland. Slakting i Nord-Irland av dyr fra
Storbritannia som faller inn under den datobaserte eksportordningen, eller, vice versa, i Storbritannia
av dyr fra Nord-Irland, tillates bare dersom det er sikret tilgang til alle relevante data. 

6. Vedkommende myndighet skal påse at framgangsmåten som benyttes i nedskjæringsanleggene, sikrer
at følgende lymfeknuter er blitt fjernet:

popliteal, ischiadikus, overflatisk ingvinal, dyp ingvinal, medial og lateral iliacus, renal, prefemoral,
lumbal, kostocervikal, sternal, preskapulær, aksillær og dyp kaudal cervikal.
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7. Kjøtt skal kunne spores tilbake til dyret som faller inn under den datobaserte eksportordningen, eller,
etter oppdeling, til de dyrene som ble oppdelt i samme parti, og helt til slaktingstidspunktet ved hjelp
av et databasert sporingssystem. Etter slakting skal ferskt kjøtt og produkter nevnt i artikkel 6 nr. 1
bokstav b) og c), ved hjelp av etiketter kunne spores tilbake til dyret som oppfyller vilkårene, slik at
den aktuelle forsendelsen kan tilbakekalles. Fôr til kjøttetende husdyr skal kunne spores ved hjelp av
medfølgende dokumenter og registre.

8. Alle godkjente skrotter som faller inn under den datobaserte eksportordningen, skal ha individuelle
numre med tilknytning til nummeret på øremerket.

9. Det forente kongerike skal ha detaljerte protokoller som omfatter:

a) sporing og kontroller før slakting,

b) kontroller under slakting,

c) kontroller under bearbeiding av fôr til kjøttetende husdyr,

d) alle krav til merking og sertifisering etter slakting fram til salgsstedet.

10. Vedkommende myndighet skal opprette et system for registrering av samsvarskontroll slik at
kontrollen kan bevises. 

Virksomheten

11. For å oppnå godkjenning skal virksomheten i tillegg til alle øvrige krav i dette vedtak, utarbeide og
gjennomføre et system som gjør det mulig å identifisere kjøtt og/eller produkter som faller inn under
den datobaserte eksportordningen, og spore alt kjøtt tilbake til dyret som faller inn under den
datobaserte eksportordningen, eller, etter oppdeling, til dyrene som ble oppdelt i samme parti.
Systemet skal gjøre det mulig å spore kjøttet eller produktene på alle stadier, og de registrerte
opplysningene skal oppbevares i minst to år. Ledelsen for virksomheten skal gi vedkommende
myndighet skriftlige opplysninger om systemet som benyttes.

12. Vedkommende myndighet skal vurdere, godkjenne og føre tilsyn med systemet som virksomheten har
innført, for å sikre at det gir fullstendig atskillelse og sporing både bakover og framover.» 
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet
med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særlig
artikkel 9 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 10 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 90/675/EØF av 10. desember
1990 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Felles-
skapet fra tredjestater(3), særlig artikkel 19,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen gjorde 30. juli 1997 vedtak 97/534/EF(4) om
forbud mot bruk av risikomateriale med hensyn til smittsom
spongiform encefalopati. Dette vedtak får anvendelse fra 1.
januar 1999.

Den faste veterinærkomité har ikke avgitt positiv uttalelse om
Kommisjonens opprinnelige utkast til tiltak. Kommisjonen har
derfor framlagt forslag til tiltak som Rådet skal treffe i samsvar

med artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF, og Rådet er forpliktet
til å vedta tiltak innen 15 dager 

På grunn av utviklingen etter at vedtak 97/534/EF ble gjort, er
det nødvendig å foreta en ny, grundig undersøkelse av
innholdet i tiltakene fastsatt i nevnte vedtak, og datoen for
anvendelsen av vedtaket bør derfor utsettes –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 10 i kommisjonsvedtak 97/534/EF erstattes datoen
«1. januar 1999» med datoen «31. desember 1999».

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1998.

For Rådet

W. MOLTERER

Formann

RÅDSVEDTAK

av 17. desember 1998

om endring av kommisjonsvedtak 97/534/EF om forbud mot bruk av risikomateriale med
hensyn til smittsom spongiform encefalopati(*)

(98/745/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 358 av 31.12.1998, s. 113,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/1999 av 5. november
1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. Direktivet sist endret ved direktiv

92/118/EØF (EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49).

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv

92/118/EØF.

(3) EFT L 373 av 31.12.1990, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 96/43/EF

(EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1).

(4) EFT L 216 av 8.8.1997, s. 95. Vedtaket sist endret ved kommisjonsvedtak

98/248/EF (EFT L 102 av 2.4.1998, s. 26).
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Det har forekommet utbrudd av klassisk svinepest i Tyskland.

Tyskland har truffet tiltak innenfor rammen av rådsdirektiv
80/217/EØF av 22. januar 1980 om innføring av fellesskaps-
tiltak for kontroll med klassisk svinepest(3), sist endret ved
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

Som følge av sykdomssituasjonen var det nødvendig å gjøre
kommisjonsvedtak 98/104/EF om visse vernetiltak mot
klassisk svinepest i Tyskland(4). Dette vedtak ble endret ved
vedtak 98/413/EF(5).

Som følge av den gunstige utviklingen av sykdommen, er det
nødvendig å oppheve vedtak 98/104/EF.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedtak 98/104/EF oppheves.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender på handelen,
for å bringe dem i samsvar med dette vedtak. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1998

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. desember 1998

om oppheving av vedtak 98/104/EF om visse vernetiltak mot klassisk svinepest 
i Tyskland(*)

[meddelt under nummer K(1998) 4322]

(1999/38/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 11 av 16.1.1997, s. 46, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.

(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 47 av 21.2.1980, s. 11.

(4) EFT L 25 av 31.1.1998, s. 98.

(5) EFT L 188 av 2.7.1998, s. 44.



(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, 

og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 1) 

av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 1 av 5.1.1999, s. 5.

(3) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 48.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 1999/2/EF av 15. desember 1998 om
endring av vedtak 98/407/EF om visse vernetiltak med hensyn
til toskallede bløtdyr og fiskerivarer som har opprinnelse i eller
kommer fra Tyrkia(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/40/EF av 21. desember 1998 om
oppheving av vedtak 96/276/EF om visse vernetiltak med
hensyn til toskallede bløtdyr fra Tunisia(3) skal innlemmes i
avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Liechtenstein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 82 (kommisjonsvedtak
98/407/EF) tilføyes følgende:

«, endret ved: 

– 399 D 0002: Kommisjonsvedtak 1999/2/EF av 15.
desember 1998  (EFT L 1 av 5.1.1999, s. 5).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 2.1 etter nr. 44
(kommisjonsvedtak 96/276/EF) skal nytt nr. 44a lyde:

«44a. 399 D 0040: Kommisjonsvedtak 1999/40/EF av 21.
desember 1998 om oppheving av vedtak 96/276/EF om
visse vernetiltak med hensyn til toskallede bløtdyr fra
Tunisia (EFT L 11 av 16.1.1999, s. 48).»

Artikkel 3

I avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 oppheves nr. 44
(kommisjonsvedtak 96/276/EF).

Artikkel 4

Teksten til kommisjonsvedtak 1999/2/EF og 1999/40/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 6

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 130/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold)

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2001/EØS/3/05
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/675/EØF av 10. desember
1990 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Felles-
skapet fra tredjestater(1), sist endret ved direktiv 96/43/EF(2),
særlig artikkel 19, og

ut fra følgende betraktninger:

På grunnlag av resultatene av en veterinærkontroll i Tyrkia
gjorde Kommisjonen vedtak 98/407/EF om visse vernetiltak
med hensyn til toskallede bløtdyr og fiskerivarer som har
opprinnelse i eller kommer fra Tyrkia(3).

Tyrkiske myndigheters vernetiltak og helsegarantier er
tilstrekkelige til at importen av fiskerivarer fra Tyrkia kan
gjenopptas.

Tyrkiske myndigheters helsegarantier er imidlertid ikke
tilstrekkelige til at importen av toskallede bløtdyr i enhver
form som har opprinnelse i eller kommer fra Tyrkia, kan
gjenopptas.

Vedtak 98/407/EF bør derfor endres.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 98/407/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Dette vedtak får anvendelse på toskallede bløtdyr,
pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler som har
opprinnelse i eller kommer fra Tyrkia.»

2. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

Medlemsstatene skal forby import av toskallede bløtdyr,
pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler i enhver form
som har opprinnelse i eller kommer fra Tyrkia.»

3. Artikkel 3, 4, 5, 7, 8 og 9 oppheves.

4. Tidligere artikkel 6 blir artikkel 3.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender ved import fra
Tyrkia, for å bringe dem i samsvar med dette vedtak. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak vil bli gjennomgått på nytt på grunnlag av
garantier mottatt fra Tyrkia.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK 

av 15. desember 1998

om endring av vedtak 98/407/EF om visse vernetiltak med hensyn til toskallede bløtdyr og
fiskerivarer som har opprinnelse i eller kommer fra Tyrkia(*)

[meddelt under nummer K(1998) 4108]

(1999/2/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 1 av 5.1.1999, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 373 av 31.12.1990, s. 1.

(2) EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1. 

(3) EFT L 180 av 24.6.1998, s. 15. 



KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/675/EØF av 10. desember
1990 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Felles-
skapet fra tredjestater(1), sist endret ved direktiv 96/43/EF(2),
særlig artikkel 19, og

ut fra følgende betraktninger:

Etter at det ble påvist diaréframkallende skjellgift i toskallede
bløtdyr importert til Fellesskapet fra Tunisia, gjorde Kommi-
sjonen vedtak 96/276/EF om visse vernetiltak med hensyn til
toskallede bløtdyr fra Tunisia(3).

En ekspertgruppe fra Kommisjonen har besøkt Tunisia for å
vurdere de vernetiltak som tunisiske myndigheter har iverksatt.

Tunisiske myndigheters vernetiltak og helsegarantier er
tilstrekkelige til at importen av toskallede bløtdyr fra Tunisia
kan gjenopptas.

Ved kommisjonsvedtak 98/569/EF(4) er det fastsatt særlige
vilkår for import av levende toskallede bløtdyr, pigghuder,
sekkedyr og sjølevende snegler med opprinnelse i Tunisia.

Vedtak 96/276/EF bør derfor oppheves.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedtak 96/276/EF oppheves.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender ved import,
for å bringe dem i samsvar med dette vedtak. De skal
underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK 

av 21. desember 1998

om oppheving av vedtak 96/276/EF om visse vernetiltak med hensyn til toskallede bløtdyr
fra Tunisia(*)

[meddelt under nummer K(1998) 4340]

(1999/40/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 11 av 16.1.1999, s. 48, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 373 av 31.12.1990, s. 1.

(2) EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1. 

(3) EFT L 103 av 26.4.1996, s. 56. 

(4) EFT L 277 av 14.10.1998, s. 31. 
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 1)

av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 266 av 1.10.1998, s. 84.

(3) EFT L 296 av 5.11.1998, s. 15.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 98/555/EF av 30. september 1998 om
annen endring av vedtak 98/339/EF om visse vernetiltak mot
klassisk svinepest i Spania(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/621/EF av 27. oktober 1998 om tredje
endring av vedtak 95/109/EF om tilleggsgarantier med hensyn
til infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe beregnet på
medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for
sykdommen, med hensyn til Italia(3) skal innlemmes i avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechten-
stein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 3.2 nr. 10 (kommisjonsvedtak
98/339/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0555: Kommisjonsvedtak 98/555/EF av 30.
september 1998  (EFT L 266 av 1.10.1998, s. 84).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 27 (kommisjonsvedtak
95/109/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0621: Kommisjonsvedtak 98/621/EF av 27.
oktober 1998  (EFT L 296 av 5.11.1998, s. 15).»

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsvedtak 98/555/EF og 98/621/EF på
norsk, som er vedlagt den norske språkversjonen av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 131/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold)

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2001/EØS/3/06



KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved
rådsdirektiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Det har forekommet en rekke utbrudd av klassisk svinepest i
Spania.

Spania har truffet tiltak innenfor rammen av rådsdirektiv
80/217/EØF av 22. januar 1980 om innføring av fellesskaps-
tiltak for kontroll med klassisk svinepest(3), sist endret ved
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

Som følge av sykdomssituasjonen var det nødvendig å gjøre
kommisjonsvedtak 97/285/EF av 30. april 1997 om visse
vernetiltak mot klassisk svinepest i Spania(4), endre det ved
vedtak 97/446/EF(5), 98/93/EF(6) og 98/271/EF(7), oppheve
det ved vedtak 98/339/EF av 14. mai 1998(8) og endre vedtak
98/339/EF ved vedtak 98/411/EF(9).

Spania har vedtatt det nasjonale serologiske overvåkings-
programmet for klassisk svinepest som ble godkjent ved
kommisjonsvedtak 98/176/EF(10).

Som følge av den gunstige utviklingen av klassisk svinepest, er
det nødvendig å endre de vedtatte tiltak om forflytning av svin
og handel med rånesæd fra enkelte områder i Spania.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Vedlegg I til kommisjonsvedtak 98/339/EF erstattes med
vedlegget til dette vedtak.

2. Artikkel 3 og vedlegg II til kommisjonsvedtak 98/339/EF
oppheves.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender på handelen,
for å bringe dem i samsvar med dette vedtak. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. september 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 30. september 1998

om annen endring av vedtak 98/339/EF om visse vernetiltak mot klassisk svinepest
i Spania(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2871]

(98/555/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 266 av 1.10.1998, s. 84, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.

(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 47 av 21.2.1980, s. 11.

(4) EFT L 114 av 1.5.1997, s. 47.

(5) EFT L 190 av 19.7.1997, s. 48.

(6) EFT L 18 av 23.1.1998, s. 35.

(7) EFT L 120 av 23.4.1998, s. 23.

(8) EFT L 148 av 19.5.1998, s. 43.

(9) EFT L 188 av 2.7.1998, s. 40. (10) EFT L 65 av 5.3.1998, s. 26.



VEDLEGG

Comarcas veterinarias i provinsen Zaragoza

Alagón

Borja

Tauste

Zaragoza

Illueco

La Almunia de Doña Godina

Comarcas veterinarias i provinsen Sevilla

Los Alcores
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet(1), sist endret ved direktiv 98/46/EF(2), særlig
artikkel 9 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

Det ble satt i verk et program for utrydding av infeksiøs bovin
rhinotrakeitt i Bolzano i 1991. Dette programmet ble godkjent
ved kommisjonsvedtak 98/580/EF(3) for et tidsrom på tre år.

Utryddelsesprogrammet pågår fremdeles. Programmet burde
gjøre det mulig å utrydde infeksiøs bovin rhinotrakeitt i
Bolzano (Italia) i framtiden.

Kommisjonsvedtak 95/109/EF(4), sist endret ved vedtak
98/548/EF(5), gir visse tilleggsgarantier med hensyn til
infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe beregnet på visse deler
av Fellesskapets territorium. Garantiene som ble forutsett i
nevnte vedtak, kan også gis til Bolzano.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 95/109/EF skal ny linje lyde: 

«Italia: Provinsen Bolzano».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

18.1.2001 Nr. 3/56EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. oktober 1998

om tredje endring av vedtak 95/109/EF om tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin
rhinotrakeitt for storfe beregnet på medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri

for sykdommen, med hensyn til Italia(*)

[meddelt under nummer K(1998) 3237]

(98/621/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 296 av 5.11.1998, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.

(2) EFT L 198 av 15.7.1998, s. 22.

(3) EFT L 279 av 16.10.1998, s. 49.

(4) EFT L 79 av 7.4.1995, s. 32.

(5) EFT L 263 av 26.9.1998, s. 35.
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, 

og EØS-tillegget til EF-tidende 

nr. 54 (del 1) av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 342 av 17.12.1998, s. 30.

(3) EFT L 11 av 16.1.1999, s. 47.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 98/720/EF av 9. desember 1998 om tredje
endring av vedtak 98/339/EF om visse vernetiltak mot klassisk
svinepest i Spania(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/39/EF av 21. desember 1998 om
godkjenning av planen framlagt av Tyskland for utryddelse av
klassisk svinepest hos viltlevende svin i Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern og Niedersachsen, og om
oppheving av vedtak 96/552/EF(3) skal innlemmes i avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechten-
stein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 3.2 nr. 10 (kommisjonsvedtak
98/339/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0720: Kommisjonsvedtak 98/720/EF av 9.
desember 1998  (EFT L 342 av 17.12.1998, s. 30).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 3 etter nr. 7 (kommi-
sjonsvedtak 98/399/EF) under overskriften «Rettsakter som
EFTA-statene og EFTAs overvåkningsorgan skal ta tilbørlig
hensyn til», skal nytt nr. 8 lyde:

«8. 399 D 0039: Kommisjonsvedtak 1999/39/EF av 21.
desember 1998 om godkjenning av planen framlagt av
Tyskland for utryddelse av klassisk svinepest hos
viltlevende svin i Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern og Niedersachsen, og om oppheving av
vedtak 96/552/EF (EFT L 11 av 16.1.1999, s. 47).»

Artikkel 3

I avtalens vedlegg I kapittel I del 3 under overskriften
«Rettsakter som EFTA-statene og EFTAs overvåkningsorgan
skal ta tilbørlig hensyn til», oppheves nr. 4 (kommisjonsvedtak
96/552/EF).

Artikkel 4

Teksten til kommisjonsvedtak 98/720/EF og 1999/39/EF på
norsk, som er vedlagt den norske språkversjonen av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 6

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 132/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold)

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2001/EØS/3/07



KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Det har forekommet en rekke utbrudd av klassisk svinepest i
Spania.

Spania har truffet tiltak innenfor rammen av rådsdirektiv
80/217/EØF av 22. januar 1980 om innføring av fellesskaps-
tiltak for kontroll med klassisk svinepest(3), sist endret ved
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

Som følge av sykdomssituasjonen var det nødvendig å gjøre
kommisjonsvedtak 97/285/EF av 30. april 1997(4) om visse
vernetiltak mot klassisk svinepest i Spania, endre det ved
vedtak 97/446/EF(5), 98/93/EF(6) og 98/271/EF(7), oppheve
det ved vedtak 98/339/EF(8) og endre vedtak 98/339/EF ved
vedtak 98/411/EF(9) og 98/555/EF(10).

Spania har vedtatt det nasjonale serologiske overvåkings-
programmet for klassisk svinepest som ble godkjent ved
kommisjonsvedtak 98/176/EF(11).

Som følge av den gunstige utviklingen av klassisk svinepest i
provinsen Zaragoza, er det nødvendig å endre de vedtatte tiltak
om forflytning av svin og handel med rånesæd fra enkelte
områder i Spania.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I til kommisjonsvedtak 98/339/EF erstattes med
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender på handelen,
for å bringe dem i samsvar med dette vedtak. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. desember 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 9. desember 1998

om tredje endring av vedtak 98/339/EF om visse vernetiltak mot klassisk svinepest 
i Spania(*) 

[meddelt under nummer K(1998) 3912]

(98/720/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 342 av 17.12.1998, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.

(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 47 av 21.2.1980, s. 11.

(4) EFT L 114 av 1.5.1997, s. 47.

(5) EFT L 190 av 19.7.1997, s. 48.

(6) EFT L 18 av 23.1.1998, s. 35.

(7) EFT L 120 av 23.4.1998, s. 23.

(8) EFT L 148 av 19.5.1998, s. 43.

(9) EFT L 188 av 2.7.1998, s. 40.

(10) EFT L 266 av 1.10.1998, s. 84. (11) EFT L 65 av 5.3.1998, s. 26.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 80/217/EØF av 22. januar
1980 om innføring av fellesskapstiltak for kontroll med
klassisk svinepest(1), sist endret ved tiltredelsesakten for
Østerrike, Finland og Sverige, særlig artikkel 6a nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved vedtak 96/552/EF(2) godkjente Kommisjonen planen
framlagt av Tyskland for utryddelse av klassisk svinepest hos
viltlevende svin i Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern. 

Tyske myndigheter har framlagt en ny plan for utryddelse av
klassisk svinepest hos viltlevende svin som omfatter visse
områder av Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern og
Niedersachsen.

Den nylig framlagte planen er gjennomgått og funnet å være i
samsvar med bestemmelsene i direktiv 80/217/EØF.

I denne planen er det tatt hensyn til at det ikke har vært påvist
klassisk svinepest på over seks måneder i bestanden av
viltlevende svin i Brandenburg.

Den nylig framlagte planen inneholder tiltak som skal
ytterligere begrense risikoen for spredning av sykdommen i
forbindelse med forflytning av tamsvin fra områder som er
definert som smittet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 6a
nr. 3 i rådsdirektiv 80/217/EØF, til andre områder i Tyskland
og til andre medlemsstater.

Av klarhetshensyn bør vedtak 96/552/EF oppheves.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Planen framlagt av Tyskland for utryddelse av klassisk
svinepest hos viltlevende svin i Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern og Niedersachsen, godkjennes.

Artikkel 2

Tyskland skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å gjennomføre planen nevnt i artikkel 1.

Artikkel 3

Dette vedtak opphever vedtak 96/552/EF.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

18.1.2001 Nr. 3/60EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. desember 1998

om godkjenning av planen framlagt av Tyskland for utryddelse av klassisk svinepest hos
viltlevende svin i Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern og Niedersachsen, og om

oppheving av vedtak 96/552/EF(*)

[meddelt under nummer K(1998) 4325]

(Bare den tyske teksten har gyldighet)

(1999/39/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 11 av 16.1.1999, s. 47, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 47 av 21.2.1980, s. 11.

(2) EFT L 240 av 20.9.1996, s. 13.
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 1)

av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 41 av 16.2.1999, s. 12.

(3) EFT L 93 av 8.4.1999, s. 24.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 1999/128/EF av 28. januar 1999 om
oppheving av vedtak 98/339/EF om visse vernetiltak mot
klassisk svinepest i Spania(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/246/EF av 30. mars 1999 om
godkjenning av visse beredskapsplaner for kontroll med
klassisk svinepest(3) skal innlemmes i avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechten-
stein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 3.2 erstattes nr. 10
(kommisjonsvedtak 98/339/EF) med følgende:

«10. 399 D 0128: Kommisjonsvedtak 1999/128/EF av 28.
januar 1999 om oppheving av vedtak 98/339/EF om visse
vernetiltak mot klassisk svinepest i Spania (EFT L 41 av
16.2.1999, s. 12).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 3 etter nr. 8 (kommisjons-
vedtak 1999/39/EF) under overskriften «Rettsakter som EFTA-
statene og EFTAs overvåkningsorgan skal ta tilbørlig hensyn
til», skal nytt nr. 9 lyde:

«9. 399 D 0246: Kommisjonsvedtak 1999/246/EF av 30.
mars 1999 om godkjenning av visse beredskapsplaner for
kontroll med klassisk svinepest (EFT L 93 av 8.4.1999, s.
24).»

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsvedtak 1999/128/EF og 1999/246/EF
på norsk, som er vedlagt den norske språkversjonen av denne
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 133/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold)

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2001/EØS/3/08



KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Det har forekommet en rekke utbrudd av klassisk svinepest i
Spania.

Spania har truffet tiltak innenfor rammen av rådsdirektiv
80/217/EØF av 22. januar 1980 om innføring av fellesskaps-
tiltak for kontroll med klassisk svinepest(3), sist endret ved
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

Som følge av sykdomssituasjonen var det nødvendig å gjøre
kommisjonsvedtak 97/285/EF(4) om visse vernetiltak mot
klassisk svinepest i Spania, endre det ved vedtak 97/446/EF(5),
98/93/EF(6) og 98/271/EF(7), oppheve det ved vedtak
98/339/EF(8) og endre vedtak 98/339/EF ved vedtak
98/411/EF(9), 98/555/EF(10) og 98/720/EF(11).

Spania har vedtatt det nasjonale serologiske overvåkings-
programmet for klassisk svinepest som ble godkjent ved
kommisjonsvedtak 98/176/EF(12).

Som følge av den gunstige utviklingen av klassisk svinepest i
provinsen Sevilla, er det nødvendig å oppheve de vedtatte
tiltak om forflytning av svin og handel med rånesæd fra enkelte
områder i Spania.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedtak 98/339/EF oppheves.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender på handelen,
for å bringe dem i samsvar med dette vedtak. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. januar 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 28. januar 1999

om oppheving av vedtak 98/339/EF om visse vernetiltak mot klassisk svinepest i Spania(*)

[meddelt under nummer K(1999) 153]

(1999/128/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 41 av 16.2.1999, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.

(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 47 av 21.2.1980, s. 11.

(4) EFT L 114 av 1.5.1997, s. 47.

(5) EFT L 190 av 19.7.1997, s. 48.

(6) EFT L 18 av 23.1.1998, s. 35.

(7) EFT L 120 av 23.4.1998, s. 23.

(8) EFT L 148 av 19.5.1998, s. 43.

(9) EFT L 188 av 2.7.1998, s. 40.

(10) EFT L 266 av 1.10.1998, s. 84.

(11) EFT L 342 av 17.12.1998, s. 30. (12) EFT L 65 av 5.3.1998, s. 26.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 80/217/EØF om innføring av
fellesskapstiltak for kontroll med klassisk svinepest(1), sist
endret ved vedtak 93/384/EØF(2), særlig artikkel 14b og

ut fra følgende betraktninger:

De kriterier som skal anvendes tilsvarende ved utarbeidelsen
av beredskapsplaner for kontroll med klassisk svinepest er
fastsatt i kommisjonsvedtak 91/42/EØF(3),

Visse medlemsstater har framlagt nasjonale beredskapsplaner
til godkjenning. En gjennomgåelse av disse planene viser at de
oppfyller alle kriteriene fastsatt i vedtak 91/42/EØF og at de
gjør det mulig å nå det ønskede mål dersom de blir
gjennomført effektivt. 

For å sikre disse planenes effektivitet bør det gjennomføres
strategiske undersøkelser og simuleringsøvelser.

Beredskapsplanene bør ajourføres regelmessig.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Beredskapsplanene for kontroll med klassisk svinepest
framlagt av medlemsstatene oppført i vedlegget godkjennes.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. mars 1999

om godkjenning av visse beredskapsplaner for kontroll med klassisk svinepest(*)

[meddelt under nummer K(1999) 769]

(1999/246/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 93 av 8.4.1999, s. 24, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 47 av 21.1.1980, s. 11.

(2) EFT L 166 av 8.7.1993, s. 34.

(3) EFT L 23 av 29.1.1991, s. 29.



VEDLEGG

Belgia
Danmark
Tyskland
Spania
Frankrike
Irland
Italia
Nederland
Østerrike
Portugal
Finland
Sverige
Det forente kongerike
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EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt "avtalen", særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 98/548/EF av 22. juli 1998 om tredje
endring av vedtak 93/42/EØF om tilleggsgarantier med hensyn
til infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe beregnet på
medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for
sykdommen, med hensyn til Østerrike, og om annen endring av
vedtak 95/109/EF(2) skal innlemmes i avtalen.

Rådsdirektiv 98/99/EF av 14. desember 1998 om endring av
direktiv 97/12/EF om endring og ajourføring av direktiv
64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og
svin innenfor Fellesskapet(3) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/56/EF av 8. januar 1999 om endring
av vedtak 93/24/EØF og om tilleggsgarantier med hensyn til
pseudorabies for svin beregnet på regioner i Frankrike som er
fri for sykdommen(4) skal innlemmes i avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechten-
stein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 12 (kommisjonsvedtak
93/42/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0548: Kommisjonsvedtak 98/548/EF av 22. juli
1998  (EFT L 263 av 26.9.1998, s. 35).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 27 (kommisjonsvedtak
95/109/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0548: Kommisjonsvedtak 98/548/EF av 22. juli
1998  (EFT L 263 av 26.9.1998, s. 35).»

Artikkel 3

I avtalens vedlegg I kapittel I del 4.1 nr. 1 (rådsdirektiv
64/432/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 L 0099: Rådsdirektiv 98/99/EF av 14. desember
1998 (EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107).»

Artikkel 4

I avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 9 (kommisjonsvedtak
93/24/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 D 0056: Kommisjonsvedtak 1999/56/EF av 8. januar
1999 (EFT L 18 av 23.1.1999, s. 66).»

Artikkel 5

Teksten til kommisjonsvedtak 98/548/EF og 1999/56/EF og
rådsdirektiv 98/99/EF på norsk, som er vedlagt den norske
språkversjonen av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 6

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 7

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 134/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold)

(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1,

og EØS-tillegget til EF-tidende 

nr. 54 (del 1) av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 263 av 26.9.1998, s. 35.

(3) EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107.

(4) EFT L 18 av 23.1.1999, s. 66.

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet(1), sist endret og ajourført ved rådsdirektiv
97/12/EF(2), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsvedtak 97/250/EF(3) ble det godkjent et
program for utrydding av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR) i
Østerrike. Programmet anses for å ha ført til at sykdommen er
utryddet i visse områder i Østerrike.

For å sikre den framgangen som er gjort, og for å sikre at IBR-
programmet blir avsluttet på en vellykket måte, fikk Østerrike
visse tilleggsgarantier ved kommisjonsvedtak 95/109/EF(4).

Østerrike mener at dets territorium er fritt for infeksiøs bovin
rhinotrakeitt, og har oversendt Kommisjonen underlags-
dokumenter for dette.

Myndighetene i Østerrike anvender regler som minst tilsvarer
reglene fastsatt i dette vedtak på forflytning av storfe på sitt
territorium.

Kommisjonsvedtak 93/42/EØF(5), endret ved vedtak
98/362/EØF(6), gir tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs
bovin rhinotrakeitt for storfe beregnet på Danmark, Finland og
Sverige.

Det bør foreslås visse tilleggsgarantier for å sikre den
framgangen som er gjort i Østerrike. Nevnte vedtak bør derfor
endres slik at noen av Østerrikes områder får de samme
garantiene.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegget til kommisjonsvedtak 93/42/EØF skal ny linje
lyde:

«Østerrike Regionene Burgenland, Kärnten, Steiermark,
Niederösterreich [unntatt Bezirk Amstetten og
Waidhofen an der Ybbs-(Stadt)], Salzburg
(unntatt Bezirk Salzburg-Stadt og Salzburg-
Umgebung), Oberösterreich (bare Bezirk Frei-
stadt, Linz-Stadt, Perg, Rohrbach og Urfahr-
Umgebung), Tirol, Vorarlberg og Wien»
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KOMMISJONSVEDTAK

av 22. juli 1998

om tredje endring av vedtak 93/42/EØF om tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin
rhinotrakeitt for storfe beregnet på medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri

for sykdommen, med hensyn til Østerrike, og om annen endring av vedtak 95/109/EF(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2184]

(98/548/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 263 av 26.9.1998, s. 35, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.

(2) EFT L 109 av 25.4.1997, s. 1.

(3) EFT L 98 av 15.4.1997, s. 19.

(4) EFT L 79 av 7.4.1995, s. 32.

(5) EFT L 16 av 25.1.1993, s. 50.

(6) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 48.



Artikkel 2

I vedlegget til vedtak 95/109/EF endres «Østerrike: alle
regioner» til «Østerrike: alle regioner unntatt Burgenland,
Kärnten, Steiermark, Niederösterreich [unntatt Bezirk
Amstetten og Waidhofen an der Ybbs-(Stadt)], Salzburg
(unntatt Bezirk Salzburg-Stadt og Salzburg-Umgebung),
Oberösterreich (bare Bezirk Freistadt, Linz-Stadt, Perg,
Rohrbach og Urfahr-Umgebung), Tirol, Vorarlberg og Wien». 

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 43,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Vedtakelsen av direktiv 97/12/EF(4) skapte et forbedret rettslig
grunnlag for gjennomføring av tiltak for å forhindre spredning
av dyresykdommer gjennom handel med levende storfe og
svin.

Direktiv 97/12/EF inneholdt særlige krav for ytterligere ajour-
føring av kriteriene for å definere helsetilstanden for dyre-
bestanden både på besetningsplan, regionalt plan og medlems-
statsplan med hensyn til bovin tuberkulose, bovin brucellose
og enzootisk bovin leukose. På grunnlag av et forslag framlagt
for Rådet før juli 1997, burde ajourføringen av disse kriteriene
ha vært avgjort innen 1. januar 1998.

Rådets gjennomgang av de diagnostiske metodene som er av
stor viktighet for gjennomføringen av effektive programmer
for overvåking og kontroll av bovin tuberkulose, bovin
brucellose og enzootisk bovin leukose, omfattet også en
grundig undersøkelse av laboratorienes prøvingsmetoder, noe
som nødvendiggjorde langvarige drøftinger.

De endringene som er nødvendige for å ajourføre kontroll- og
overvåkingsprogrammene, kan ikke gjennomføres på dette
området på kort varsel.

I samsvar med direktiv 97/12/EF skal svin beregnet på handel
innenfor Fellesskapet, ikke lenger gjennomgå prøving for
påvisning av brucellose før avsendelse. Denne bestemmelsen
bør anvendes på forhånd for å lette handelen mellom
medlemsstatene.

For å unngå hindringer i handelen innenfor Fellesskapet og
sikre ensartet anvendelse av bestemmelsene, bør det fastsettes
harmoniserte regler for bruk og utstedelse av helsesertifikater
for tidsrommet fram til datoen da medlemsstatene skal oppfylle
de endrede bestemmelsene i rådsdirektiv 64/432/EØF av 26.
juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og
svin innenfor Fellesskapet(5).

Rådet vedtok 24. juni 1998 direktiv 98/46/EF for å endre
vedlegg A, D (kapittel I) og F til direktiv 64/432/EØF. På
bakgrunn av denne endringen er visse henvisninger i direktiv
97/12/EF endret.

Det er tatt hensyn til dette faktum ved å sette inn en
sammenligningstabell i vedlegg II til direktiv 98/46/EF. For å
forbedre klarheten og sammenhengen i rettsaktene, er det
nødvendig å tilpasse henvisningene i de berørte artiklene.

Direktiv 97/12/EF bør derfor endres, særlig med hensyn til den
tidsfrist medlemsstatene har fått for å gjennomføre og innføre
nye regler for kontroll og overvåking av sykdommer –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 97/12/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Artiklene og vedlegg B, C, D (kapittel II) og E til direktiv
64/432/EØF erstattes med teksten i vedlegget til dette
direktiv, og vedlegg A, D (kapittel I) og F erstattes med
teksten i vedlegget til direktiv 98/46/EF.»

2. I artikkel 2 nr. 1 første punktum endres «senest 1. juli
1998» til «senest 1. juli 1999».

RÅDSDIREKTIV 98/99/EF

av 14. desember 1998

om endring av direktiv 97/12/EF om endring og ajourføring av direktiv 64/432/EØF om
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/1999 av 5. november
1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT C 217 av 11.7.1998, s. 21.

(2) EFT C 313 av 12.10.1998, s. 232.

(3) Uttalelse avgitt 9. september 1998 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 109 av 25.4.1997, s. 1.

(5) EFT L 121 av 29.7.1994, s. 1977. Direktivet sist endret ved direktiv

98/46/EF (EFT L 198 av 15.7.1998, s. 22).
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3. I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) Endringer av artikkel 2 nr. 2:

– i bokstav d) endres «vedlegg A avsnitt I nr. 1, 2
og 3» til «vedlegg A avsnitt I nr. 1 og 2»,

– i bokstav e) endres «vedlegg A avsnitt I nr. 4, 5 og
6» til «vedlegg A avsnitt I nr. 4 og 5»,

– i bokstav f) endres «vedlegg A avsnitt II nr. 1, 2
og 3» til «vedlegg A avsnitt II nr. 1 og 2»,

– i bokstav h) endres «vedlegg A avsnitt II nr. 10,
11 og 12» til «vedlegg A avsnitt II nr. 7, 8 og 9»,

– i bokstav i) endres «vedlegg A avsnitt II nr. 4, 5
og 6» til «vedlegg A avsnitt II nr. 4 og 5»,

– i bokstav k) endres «vedlegg D kapittel I avsnitt
E, F og G» til «vedlegg D kapittel I avsnitt E og
F».

b) Endringer av artikkel 5:

– i nr. 1 endres «et helsesertifikat i samsvar med
modellen i vedlegg F» til «et helsesertifikat i
samsvar med enten modell 1 eller modell 2 i
vedlegg F»,

– i nr. 2 bokstav a) og b) endres «et sertifikat etter
modellen i vedlegg F» og i nr. 5 «sertifikatet i
vedlegg F» til «et sertifikat i samsvar med enten
modell 1 eller modell 2 i vedlegg F»,

– i nr. 4 endres «avsnitt D i sertifikatet i vedlegg F»
til «avsnitt C i sertifikatet i samsvar med enten
modell 1 eller modell 2 i vedlegg F»,

– i nr. 5 endres ordene i parentes, «(herunder
avsnitt D)» til «(herunder avsnitt C)».

Artikkel 2

Med hensyn til undersøkelse og utstedelse av helsesertifikat for
levende storfe og svin beregnet på handel innenfor
Fellesskapet, får følgende bestemmelser anvendelse:

1. fra 1. januar 1999 oppheves forpliktelsen til å utføre
prøving for påvisning av brucellose før avsendelse av

svin beregnet på handel innenfor Fellesskapet i samsvar
med artikkel 3 nr. 4 annet punktum i direktiv
64/432/EØF,

2. fram til 30. juni 1999 skal sertifikatene være i samsvar
med vedlegg F i direktiv 64/432/EØF (etter versjonen
som trer i kraft 30. juni 1998), med følgende unntak:

Fra 1. januar 1999 skal den utstedende myndighet ved
utstedelsen stryke punkt V bokstav b) første strekpunkt
(og også den tilhørende fotnote 5) i helsesertifikatet for
avlsdyr/produksjonsdyr av svin i modell III,

3. fra 1. juli 1999 skal sertifikatene være i samsvar med
modellene i vedlegg F til direktiv 64/432/EØF som
endret ved direktiv 98/46/EF.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme artikkel 1 i dette direktiv,
senest 1. juli 1999, og for å etterkomme artikkel 2 i dette
direktiv senest 1. januar 1999.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 1998.

For Rådet

W. MOLTERER

Formann



KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet(1), sist endret ved direktiv 97/12/EF(2), særlig
artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Frankrike mener at en del av dets territorium er fritt for
pseudorabies (Aujeszky’s disease), og har framlagt for
Kommisjonen underlagsdokumenter for dette i samsvar med
artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF.

I disse regionene er det satt i gang et program for å utrydde
pseudorabies.

Ved programmet skal det ha lykkes å utrydde sykdommen i
departementene Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Calvados,
Cantal, Cher, Corrèze, Côte d’or, Creuse, Eure, Eure-et-Loir,
Gard, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire,
Loiret, Lozère, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Oise, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-
Saône, Seine-Maritime, Somme, Vosges, Yonne.

Myndighetene i Frankrike anvender regler som minst tilsvarer
reglene fastsatt i dette vedtak på forflytning av svin på sitt
territorium.

Det er ikke nødvendig å kreve slike tilleggsgarantier fra
medlemsstater eller regioner i medlemsstater som anses å være
fri for pseudorabies.

Ved kommisjonsvedtak 93/24/EØF(3), sist endret ved vedtak
97/835/EF(4), er det fastsatt tilleggsgarantier med hensyn til
pseudorabies for svin beregnet på medlemsstater eller regioner
som er fri for sykdommen, og de aktuelle regionene er oppført
i vedlegg I.

De delene av Frankrike som er fri for sykdommen, skal tilføyes
i vedlegg I til kommisjonsvedtak 93/24/EØF.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 93/24/EØF erstattes med vedlegget til
dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 15. januar 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. januar 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 8. januar 1999

om endring av vedtak 93/24/EØF og om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies for
svin beregnet på regioner i Frankrike som er fri for sykdommen(*)

[meddelt under nummer K(1998) 4543]

(1999/56/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 18 av 23.1.1999, s. 66, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.

(2) EFT L 109 av 25.4.1997, s. 1.

(3) EFT L 16 av 25.1.1993, s. 18.

(4) EFT L 345 av 16.12.1997, s. 56.



VEDLEGG I

«VEDLEGG I

Regioner som er fri for pseudorabies og som ikke tillater vaksinasjon

Danmark: alle regioner

Det forente kongerike: alle regioner i England, Skottland og Wales

Frankrike: departementene Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Charente-Maritime, Deux-
Sèvres, Vienne, Aude, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-
Atlantiques, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn,
Tarn-et-Garonne, Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Calvados, Cantal, Cher,
Corrèze, Côte d’or, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Indre, Indre-et-Loire, Loir-
et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lozère, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Moselle, Oise, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône,
Seine-Maritime, Somme, Vosges, Yonne

Finland: alle regioner

Tyskland: delstatene Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz

Østerrike: alle regioner

Sverige: alle regioner.»
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 1)

av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 286 av 23.10.1998, s. 53.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 98/594/EF av 6. oktober 1998 om endring
av rådsvedtak 79/542/EØF og kommisjonsvedtak 92/260/EØF,
93/195/EØF og 93/197/EØF med hensyn til krav til dyrehelse
ved import, midlertidig innførsel og gjeninnførsel av
registrerte hester fra Thailand(2) skal innlemmes i avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechten-
stein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.2 nr. 2 (rådsvedtak
79/542/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0594: Kommisjonsvedtak 98/594/EF av 6. oktober
1998  (EFT L 286 av 23.10.1998, s. 53).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.2 nr. 45 (kommisjonsvedtak
92/260/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0594: Kommisjonsvedtak 98/594/EF av 6. oktober
1998  (EFT L 286 av 23.10.1998, s. 53).»

Artikkel 3

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.2 nr. 59 (kommisjonsvedtak
93/195/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0594: Kommisjonsvedtak 98/594/EF av 6. oktober
1998 (EFT L 286 av 23.10.1998, s. 53).»

Artikkel 4

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.2 nr. 61 (kommisjonsvedtak
93/197/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0594: Kommisjonsvedtak 98/594/EF av 6. oktober
1998  (EFT L 286 av 23.10.1998, s. 53).»

Artikkel 5

Teksten til kommisjonsvedtak 98/594/EF på norsk, som er
vedlagt den norske språkversjonen av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 6

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 7

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 135/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold)

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990
om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien
og innførsel av slike dyr fra tredjestater(1), sist endret ved
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig
artikkel 12, 13, 15 og 16 og artikkel 19 punkt ii), og

ut fra følgende betraktninger:

Ved rådsvedtak 79/542/EØF(2), sist endret ved kommisjons-
vedtak 98/146/EF(3), ble det opprettet en liste over de tredje-
statene som medlemsstatene tillater import fra av storfe, svin,
dyr av hestefamilien, sau og geit, ferskt kjøtt og kjøttprodukter.

Kravene til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved
midlertidig innførsel av, ved gjeninnførsel etter midlertidig
eksport av og ved import av registrerte hester er fastsatt ved
henholdsvis kommisjonsvedtak 92/260/EØF(4), 93/195/EØF(5)
og 93/197/EØF(6), alle sist endret ved vedtak 98/360/EF(7).

Etter at en veterinær inspeksjonsgruppe fra Fellesskapet har
avlagt besøk i Thailand, ser det ut til at dyrehelsesituasjonen i
denne staten er tilfredsstillende med hensyn til sykdommer hos
dyr av hestefamilien, og kontrolleres av velstrukturerte og
velorganiserte veterinærtjenester.

De ansvarlige veterinærmyndigheter i Thailand har forpliktet
seg til innen 24 timer å underrette Kommisjonen og
medlemsstatene per teleks, telefaks eller telegram ved
bekreftet forekomst av en av sykdommene oppført i vedlegg A
til direktiv 90/426/EØF, eller dersom det vedtas en politikk for
vaksinasjon mot dem eller ved en endring av en slik politikk,
samt, innen en rimelig frist, ved endringer i importpolitikken
med hensyn til dyr av hestefamilien.

Det må vedtas krav til dyrehelse og utstedelse av veterinær-
attest ut fra dyrehelsesituasjonen i de berørte tredjestatene. I
dette tilfellet dreier det seg bare om registrerte hester.

Vedtak 79/542/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF og 93/197/EØF
må derfor endres.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I del 2 i vedlegget til vedtak 79/542/EØF skal følgende linje
innsettes i den særskilte kolonnen for dyr av hestefamilien etter
den alfabetiske rekkefølgen i ISO-koden:

«TH Thailand x»

Artikkel 2

I vedtak 92/260/EØF gjøres følgende endringer:

1. I gruppe C i vedlegg I tilføyes «Thailand» på listen over
tredjestater.

2. I vedlegg II C tilføyes «Thailand» på listen over
tredjestater i tittelen på helsesertifikatet.

3. I punkt III i vedlegg II C skal ny bokstav l) lyde:

KOMMISJONSVEDTAK

av 6. oktober 1998

om endring av rådsvedtak 79/542/EØF og kommisjonsvedtak 92/260/EØF, 93/195/EØF og
93/197/EØF med hensyn til krav til dyrehelse ved import, midlertidig innførsel og

gjeninnførsel av registrerte hester fra Thailand(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2962]

(98/594/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 286 av 23.10.1998, s. 53, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42.

(2) EFT L 146 av 14.6.1979, s. 15.

(3) EFT L 46 av 17.2.1998, s. 8.

(4) EFT L 130 av 15.5.1992, s. 67.

(5) EFT L 86 av 6.4.1993, s. 1.

(6) EFT L 86 av 6.4.1993, s. 16.

(7) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 44.



«l) Dersom den kommer fra Thailand, har den
gjennomgått en komplementbindingsprøve for
snive den ...(5) og for ondartet beskjelersyke den
...(5) i løpet av de siste 10 dager før eksport med
negativt resultat med 1:10(4).»

4. I fotnote 6 i vedlegg II C endres «Hongkong, Japan,
Macau, Malaysia (halvøya) og Singapore» til
«Hongkong, Japan, Macau, Malaysia (halvøya),
Singapore og Thailand».

5. I vedlegg II A, B, C, D og E tilføyes «Thailand (TH)» i
tredje strekpunkt i kapittel III bokstav d).

Artikkel 3

I vedtak 93/195/EØF gjøres følgende endringer:

1. I gruppe C i vedlegg I tilføyes «Thailand (TH)» på listen
over tredjestater.

2. I vedlegg II C tilføyes «Thailand» på listen over
tredjestater i tittelen på helsesertifikatet.

Artikkel 4

I vedtak 93/197/EØF gjøres følgende endringer:

1. I gruppe C i vedlegg I tilføyes «Thailand (TH)» på listen
over tredjestater.

2. I tittelen på helsesertifikatet i vedlegg II C endres
«Hongkong, Japan, Macau, Malaysia (halvøya) og
Singapore» til «Hongkong, Japan, Macau, Malaysia
(halvøya), Singapore og Thailand».

3. I punkt III i vedlegg II C skal ny bokstav m) lyde:

«m) Dersom dyret kommer fra Thailand, har det
gjennomgått en komplementbindingsprøve for
snive den ...(4) og for ondartet beskjelersyke den
...(4) i løpet av de siste 21 dager før eksport med
negativt resultat med 1:10(4).»

4. I fotnote 5 i vedlegg II C endres «Hongkong, Japan,
Macau, Malaysia (halvøya) og Singapore» til
«Hongkong, Japan, Macau, Malaysia (halvøya),
Singapore og Thailand».

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 1)

av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 286 av 23.10.1998, s. 59.

(3) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 98/597/EF av 15. oktober 1998 om endring
av vedtak 94/278/EF om utarbeiding av lister over de
tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av visse
produkter nevnt i rådsdirektiv 92/118/EØF(2) skal innlemmes i
avtalen.

Rådsvedtak 98/603/EF av 19. oktober 1998 om endring av
vedtak 95/408/EF 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(3) skal innlemmes i avtalen.

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 er innlemmet i avtalens vedlegg I
kapittel I del 8.1 nr. 18 og del 8.2 nr. 114 som kommisjons-
vedtak 95/408/EF. Vedtakets tittel må derfor endres.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Liechtenstein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.2 nr. 82 (kommisjonsvedtak
94/278/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0597: Kommisjonsvedtak 98/597/EF av 
15. oktober 1998  (EFT L 286 av 23.10.1998, s. 59).»

Artikkel 2

Avtalens vedlegg I kapittel I del 8.1 nr. 18 (kommisjonsvedtak
95/408/EF) og vedlegg I kapittel I del 8.2 nr. 114
(kommisjonsvedtak 95/408/EF) skal lyde:

«395 D 0408: 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 (EFT L
243 av 11.10.1995, s. 17), endret ved:

– 397 D 0034: Rådsvedtak 97/34/EF av 17. desember 1996
(EFT L 13 av 16.1.1997, s. 33),

– 398 D 0603: Rådsvedtak 98/603/EF av 19. oktober 1998
(EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36).»

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsvedtak 98/597/EF og rådsvedtak
98/603/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive
språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 136/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold)

2001/EØS/3/11



Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

18.1.2001 Nr. 3/76EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/118/EØF av 17. desember
1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse ved
handel innenfor Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet
av produkter som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i
særlige fellesskapsregler nevnt i vedlegg A avsnitt I i direktiv
89/662/EØF og, med hensyn til sykdomsfremkallende
smittestoffer, i direktiv 90/425/EØF(1), sist endret ved direktiv
97/79/EF(2), særlig artikkel 10 nr. 2 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsvedtak 94/278/EF(3), sist endret ved vedtak
97/752/EF(4), ble det utarbeidet lister over de tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av visse produkter nevnt i
direktiv 92/118/EØF. Del II avsnitt B i vedlegget til nevnte
vedtak inneholder listen over de tredjestater som medlems-
statene tillater import fra av fiskemel og mel av andre
saltvannsdyr, unntatt pattedyr.

Ved kommisjonsvedtak 97/296/EF(5), sist endret ved vedtak
98/419/EF(6), ble det utarbeidet en liste over tredjestater som
det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra.

Ved kommisjonsvedtak 94/344/EF(7), sist endret ved vedtak
97/198/EF(8), er det fastsatt krav til dyrehelse og utstedelse av
veterinærattest ved import fra tredjestater av fiskemel og mel
av andre saltvannsdyr, unntatt pattedyr.

Derfor bør statene oppført i vedlegg I til vedtak 97/296/EF
også oppføres i del II avsnitt B i vedlegget til vedtak
94/278/EF.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 94/278/EF skal del II avsnitt B lyde:

«B. Liste over de tredjestater som medlemsstatene
tillater import fra av fiskemel og mel av andre salt-
vannsdyr, unntatt pattedyr

Tredjestater oppført i del I og del II i vedlegg I til vedtak
97/296/EF, og følgende stater:

(EE) Estland

(PR) Puerto Rico

(UA)Ukraina».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. oktober 1998

om endring av vedtak 94/278/EF om utarbeiding av lister over de tredjestater
som medlemsstatene tillater import fra av visse produkter nevnt i 

rådsdirektiv 92/118/EØF(*)

[meddelt under nummer K(1998) 3115]

(98/597/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 286 av 23.10.1998, s. 59, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 120 av 11.5.1994, s. 44.

(4) EFT L 305 av 8.11.1997, s. 69.

(5) EFT L 122 av 14.5.1997, s. 21.

(6) EFT L 190 av 4.7.1998, s. 55.

(7) EFT L 154 av 21.6.1994, s. 45.

(8) EFT L 84 av 26.3.1997, s. 36.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til 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(1), særlig
artikkel 9,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(2), og

ut fra følgende betraktninger:

Overgangsperioden som ble innført ved vedtak 95/408/EF,
utløper 31. desember 1998, og av administrative årsaker er
utarbeidingen av lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene har tillatelse til å importere visse produkter fra
i samsvar med direktivene om helseregler som gjelder for disse
produktene, blitt forsinket.

For å unngå eventuelle forstyrrelser i tradisjonelle handels-
mønstre bør den overgangsperioden der det kan benyttes et

forenklet system for godkjenning av virksomheter i tredjestater
som eksporterer visse produkter av animalsk opprinnelse,
fiskerivarer eller levende toskallede bløtdyr, forlenges –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 9 i vedtak 95/408/EF endres datoen 31. desember
1998 til 31. desember 2000.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 19. oktober 1998.

For Rådet

W. MOLTERER

Formann

RÅDSVEDTAK

av 19. oktober 1998

om endring av vedtak 95/408/EF 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(*)

(98/603/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17. Vedtaket endret ved vedtak 97/34/EF 

(EFT L 13 av 16.1.1997, s. 33).

(2) EFT C 215 av 10.7.1998, s. 20.
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EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 98/571/EF av 12. oktober 1998 om endring
av vedtak 97/20/EF om utarbeiding av listen over tredjestater
som oppfyller kravene om tilsvarende vilkår for produksjon og
omsetning av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og
sjølevende snegler(2) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/573/EF av 12. oktober 1998 om endring
av vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater som det er
tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra(3) skal innlemmes
i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/711/EF av 24. november 1998 om
endring av vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater som
det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra(4) skal
innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/739/EF av 14. desember 1998 om
endring av vedtak 95/328/EF om utstedelse av veterinærattest
for fiskerivarer fra tredjestater som ennå ikke er omfattet av et
særlig vedtak(5) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 98/740/EF av 14. desember 1998 om
endring av vedtak 96/333/EF om utstedelse av veterinærattest
for levende toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og
sjølevende snegler fra tredjestater som ikke er omfattet av et
særlig vedtak(6) skal innlemmes i avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Liechtenstein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.2 nr. 142 (kommisjons-
vedtak 97/20/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0571: Kommisjonsvedtak 98/571/EF av 12.
oktober 1998  (EFT L 277 av 14.10.1998, s. 42).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.3.3 nr. 1 (kommisjons-
vedtak 97/296/EF) skal nye strekpunkter lyde:

«– 398 D 0573: Kommisjonsvedtak 98/573/EF av 
12. oktober 1998  (EFT L 277 av 14.10.1998, s. 49),

– 398 D 0711: Kommisjonsvedtak 98/711/EF av 
24. november 1998  (EFT L 337 av 12.12.1998, s. 58).»

Artikkel 3

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.2 nr. 107 (kommisjons-
vedtak 95/328/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0739: Kommisjonsvedtak 98/739/EF av 
14. desember 1998  (EFT L 354 av 30.12.1998, s. 64).»

Artikkel 4

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.2 nr. 124 (kommisjons-
vedtak 96/333/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 398 D 0740: Kommisjonsvedtak 98/740/EF av 
14. desember 1998  (EFT L 354 av 30.12.1998, s. 65).»

Artikkel 5

Teksten til kommisjonsvedtak 98/571/EF, 98/573/EF,
98/711/EF, 98/739/EF og 98/740/EF på islandsk og norsk, som
er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 137/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold)

(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 54 (del 1)

av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 277 av 14.10.1998, s. 42.

(3) EFT L 277 av 14.10.1998, s. 49.

(4) EFT L 337 av 12.12.1998, s. 58.

(5) EFT L 354 av 30.12.1998, s. 64.

(6) EFT L 354 av 30.12.1998, s. 65.

2001/EØS/3/12
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Artikkel 6

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 7

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann



Nr. 3/81 18.1.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/492/EØF av 15. juli 1991
om fastsettelse av helseregler ved produksjon og omsetning av
levende toskallede bløtdyr(1), sist endret ved direktiv
97/79/EF(2), særlig artikkel 9 nr. 3 bokstav  a), og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsvedtak 97/20/EF(3) av 17. desember 1996, sist
endret ved vedtak 97/565/EF(4), er det fastsatt en liste over
tredjestater som det er tillatt å importere alle former for
toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler
til konsum fra. 

Ved kommisjonsvedtak 98/569/EF(5) er det fastsatt særlige
vilkår for import av levende toskallede bløtdyr, pigghuder,
sekkedyr og sjølevende snegler med opprinnelse i Tunisia. 

Tunisia bør derfor tilføyes på listen over tredjestater som det er
tillatt å importere levende toskallede bløtdyr, pigghuder,
sekkedyr og sjølevende snegler fra. 

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 97/20/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. oktober 1998

om endring av vedtak 97/20/EF om utarbeiding av listen over tredjestater som oppfyller
kravene om tilsvarende vilkår for produksjon og omsetning av toskallede bløtdyr, 

pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2967]

(98/571/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 277 av 14.10.1998, s. 42, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 1.

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 6 av 10.1.1997, s. 46.

(4) EFT L 232 av 23.8.1997, s. 15.

(5) EFT L 277 av 14.10.1998, s. 31.



VEDLEGG

Liste over tredjestater som det er tillatt å importere alle former for levende toskallede bløtdyr,
pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler til konsum fra

I. Tredjestater som omfattes av et særlig vedtak på grunnlag av rådsdirektiv 91/492/EØF: 

Australia

Chile

Marokko

Peru

Sør-Korea

Tunisia

Tyrkia

II. Tredjestater som kan bli omfattet av et midlertidig vedtak på grunnlag av rådsvedtak 95/408/EF:

Canada

Færøyene

Grønland

New Zealand

Thailand (bare for produkter som er sterilisert eller varmebehandlet i henhold til vilkårene fastsatt i
kommisjonsvedtak 93/25/EØF)

De forente stater
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til 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(1), endret
ved vedtak 97/34/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 2 og artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonsvedtak 97/296/EF(3), endret ved vedtak
98/419/EF(4), inneholder en liste over tredjestater som det er
tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra. I del I av listen
navngis de tredjestater som omfattes av et særlig vedtak, og i
del II navngis de som oppfyller vilkårene i artikkel 2 nr. 2 i
vedtak 95/408/EF.

I kommisjonsvedtak 98/568/EF(5), 98/570/EF(6) og 98/572/EF(7)
er det fastsatt særlige vilkår for import av fiskerivarer og
akvakulturprodukter med opprinnelse henholdsvis i Guatemala,
Tunisia og Cuba. 

Guatemala, Tunisia og Cuba bør derfor tilføyes i del I av listen
i vedlegg I over stater og territorier som det er tillatt å
importere fiskerivarer til konsum fra.

Pakistan har vist at den oppfyller kravene om tilsvarende vilkår
nevnt i artikkel 2 nr. 2 i vedtak 95/408/EF. 

Listen må derfor endres slik at denne staten kan oppføres i del
II av listen i vedlegg I.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 97/296/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjone

KOMMISJONSVEDTAK 

av 12. oktober 1998

om endring av vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater som det er tillatt å importere
fiskerivarer til konsum fra(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2971]

(98/573/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 277 av 14.10.1998, s. 49, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.

(2) EFT L 13 av 16.1.1997, s. 33.

(3) EFT L 122 av 14.5.1997, s. 21.

(4) EFT L 190 av 4.7.1998, s. 55.

(5) EFT L 277 av 14.10.1998, s. 26.

(6) EFT L 277 av 14.10.1998, s. 36.

(7) EFT L 277 av 14.10.1998, s. 44.
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(1) Godkjent bare for import av kaviar.

(2) Godkjent bare for import av levende dyr beregnet på konsum.

VEDLEGG

«VEDLEGG I

Liste over stater og territorier som det er tillatt å importere fiskerivarer i enhver form til
konsum fra

I. Stater og territorier som omfattes av et særlig vedtak på grunnlag av rådsdirektiv 91/493/EØF

II. Stater og territorier som oppfyller vilkårene i artikkel 2 nr. 2 i rådsvedtak 95/408/EF

ALBANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
BANGLADESH
BRASIL
CANADA
CHILE
COLOMBIA
CUBA
ECUADOR
ELFENBENSKYSTEN
FALKLANDSØYENE
FILIPPINENE

FÆRØYENE
GAMBIA
GHANA
GUATEMALA
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MADAGASKAR
MALAYSIA
MALDIVENE
MAROKKO
MAURITANIA
NEW ZEALAND

NIGERIA
PERU
RUSSLAND
SENEGAL
SINGAPORE
SØR-AFRIKA
SØR-KOREA
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND
TUNISIA
URUGUAY

BELIZE
BENIN
COSTA RICA
DE FORENTE STATER
DEN TSJEKKISKE
REPUBLIKK
FIJI
GRØNLAND
GUINEA CONAKRY
HONDURAS
HONGKONG
ISRAEL
JAMAICA

KAMERUN
KAPP VERDE
KASAKHSTAN(1)
KINA
KROATIA
LATVIA
LITAUEN
MALTA
MAURITIUS
MEXICO
NAMIBIA
NICARAGUA
PAKISTAN

PANAMA
PAPUA NY-GUINEA
POLEN
SEYCHELLENE
SLOVENIA
SURINAM
SVEITS
TOGO
TYRKIA
UGANDA
UNGARN(2)
VENEZUELA
VIETNAM»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til 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 medlems-
statane kan importere visse produkt av animalsk opphav,
fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist endret ved
vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 2 og artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonsvedtak 97/296/EF(3), sist endret ved vedtak
98/573/EF(4), inneholder en liste over stater og territorier som
det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra. I del I av
listen i vedlegg I navngis de stater og territorier som omfattes
av et særlig vedtak, og i del II navngis de som oppfyller
vilkårene i artikkel 2 nr. 2 i vedtak 95/408/EF. I listen i vedlegg
II navngis de stater og territorier som det fram til 31. januar
1999 er tillatt å importere fra i henhold til artikkel 11 nr. 7 i
rådsdirektiv 91/493/EØF(5).

I kommisjonsvedtak 98/695/EF(6) og 98/975/EF(7) er det
fastsatt særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakultur-
produkter med opprinnelse henholdsvis i Mexico og Estland. 

Mexico og Estland bør derfor tilføyes i del I av listen i vedlegg
I over stater og territorier som det er tillatt å importere
fiskerivarer til konsum fra.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I og vedlegg II til vedtak 97/296/EF erstattes med
vedlegg I og vedlegg II til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. november 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK 

av 24. november 1998

om endring av vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater som det er tillatt å importere
fiskerivarer til konsum fra(*)

[meddelt under nummer K(1998) 3585]

(98/711/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 337 av 12.12.1998, s. 58, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.

(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.

(3) EFT L 122 av 14.5.1997, s. 21.

(4) EFT L 277 av 14.10.1998, s. 49.

(5) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 15.

(6) EFT L 332 av 8.12.1998, s. 9.

(7) EFT L 317 av 26.11.1998, s. 42.
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(1) Godkjent bare for import av levende dyr beregnet på konsum.

(2) Godkjent bare for import av kaviar.

VEDLEGG I

Liste over stater og territorier som det er tillatt å importere fiskerivarer i enhver form 
til konsum fra

I. Stater og territorier som omfattes av et særlig vedtak på grunnlag av rådsdirektiv 91/493/EØF

II. Stater og territorier som oppfyller vilkårene i artikkel 2 nr. 2 i rådsvedtak 95/408/EF

AL ALBANIA
AR ARGENTINA
AU AUSTRALIA
BD BANGLADESH
BR BRASIL
CA CANADA
CI ELFENBENSKYSTEN
CL CHILE
CO COLOMBIA
CU CUBA
EC ECUADOR
EE ESTLAND
FK FALKLANDSØYENE
FO FÆRØYENE

GH GHANA
GM GAMBIA
GT GUATEMALA
ID INDONESIA
IN INDIA
JP JAPAN
KR SØR-KOREA
MA MAROKKO
MG MADAGASKAR
MR MAURITANIA
MV MALDIVENE
MX MEXICO
MY MALAYSIA
NG NIGERIA

NZ NEW ZEALAND
PE PERU
PH FILIPPINENE
RU RUSSLAND
SG SINGAPORE
SN SENEGAL
TH THAILAND
TN TUNISIA
TW TAIWAN
TZ TANZANIA
UY URUGUAY
ZA SØR-AFRIKA

BJ BENIN
BZ BELIZE
CH SVEITS
CM KAMERUN
CN KINA
CR COSTA RICA
CV KAPP VERDE
CZ DEN TSJEKKISKE 

REPUBLIKK
FJ FIJI
GL GRØNLAND
GN GUINEA CONAKRY
HK HONGKONG

HN HONDURAS
HR KROATIA
HU UNGARN(1)
IL ISRAEL
JM JAMAICA
KZ KASAKHSTAN(2)
LT LITAUEN
LV LATVIA
MT MALTA
MU MAURITIUS
NA NAMIBIA
NI NICARAGUA
PA PANAMA

PG PAPUA NY-GUINEA
PK PAKISTAN
PL POLEN
SC SEYCHELLENE
SI SLOVENIA
SR SURINAM
TG TOGO
TR TYRKIA
UG UGANDA
US DE FORENTE STATER
VE VENEZUELA
VN VIETNAM
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(1) Godkjent bare for import av kaviar.

(2) Godkjent bare for import fra Solomon Taiyo Limited.

VEDLEGG II

Liste over stater og territorier som det fram til 31. januar 1999 er tillatt å importere fiskerivarer
til konsum fra i henhold til artikkel 11 nr. 7 i direktiv 91/493/EØF

AO ANGOLA
AZ ASERBAJDSJAN(1)
BG BULGARIA
BS BAHAMAS
CG KONGO, BRAZZAVILLE
DZ ALGERIE
EG EGYPT
ER ERITREA
GA GABON
GW GUINEA-BISSAU
IR IRAN
KE KENYA
LC SAINT LUCIA
LK SRI LANKA
MK DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIKK MAKEDONIA
MM MYANMAR
MZ MOSAMBIK
RO ROMANIA
SB SALOMONØYENE(2)
SH SAINT HELENA
ZW ZIMBABWE
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/493/EØF av 11. juli 1991
om fastsettelse av helsekrav ved produksjon og omsetning av
fiskeriprodukter(1), sist endret ved direktiv 97/79/EF(2), særlig
artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonsvedtak 95/328/EF av 25. juli 1995 om utstedelse
av veterinærattest for fiskerivarer fra tredjestater som ennå
ikke er omfattet av et særlig vedtak(3), sist endret ved vedtak
98/418/EF(4), gjelder til 31. desember 1998.

Ved kommisjonsvedtak 97/296/EF(5), sist endret ved vedtak
98/711/EF(6), ble det utarbeidet en liste over de tredjestater
som det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra. I del
II av denne listen er de tredjestater oppført som ennå ikke er
omfattet av et særlig vedtak, men som oppfyller vilkårene i
artikkel 2 nr. 2 i rådsvedtak 95/408/EF(7), sist endret ved
vedtak 98/603/EF(8).

Ved vedtak 95/408/EF er det fastsatt at denne listen gjelder til
31. desember 2000. Veterinærattestens gyldighetstid bør derfor
tilpasses gyldighetstiden for de midlertidige listene.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 4 i vedtak 95/328/EF erstattes ordene «til 31.
desember 1998» med ordene «til 31. desember 2000».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. desember 1998

om endring av vedtak 95/328/EF om utstedelse av veterinærattest for fiskerivarer fra
tredjestater som ennå ikke er omfattet av et særlig vedtak(*)

[meddelt under nummer K(1998) 4044]

(98/739/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 354 av 30.12.1998, s. 64, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 15.

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 191 av 12.8.1995, s. 32.

(4) EFT L 190 av 4.7.1998, s. 53.

(5) EFT L 122 av 14.5.1997, s. 21.

(6) EFT L 337 av 12.12.1998, s. 58.

(7) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.

(8) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/492/EØF av 15. juli 1991
om fastsettelse av helseregler ved produksjon og omsetning av
levende toskallede bløtdyr(1), sist endret ved direktiv
97/79/EF(2), særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonsvedtak 96/333/EF av 3. mai 1996 om utstedelse av
veterinærattest for levende toskallede bløtdyr, pigghuder,
sekkedyr og sjølevende snegler fra tredjestater som ikke er
omfattet av et særlig vedtak(3), endret ved vedtak 97/589/EF(4),
gjelder til 31. desember 1998.

Ved kommisjonsvedtak 97/20/EF(5), endret ved vedtak
98/572/EF(6), ble det utarbeidet en liste over tredjestater som
oppfyller kravene om tilsvarende vilkår for produksjon og
omsetning av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og
sjølevende snegler. I del II av denne listen er de tredjestater
oppført som vil kunne omfattes av et midlertidig vedtak på
grunnlag av rådsvedtak 95/408/EF(7), sist endret ved vedtak
98/603/EF(8).

Ved vedtak 95/408/EF er det fastsatt at denne listen gjelder til
31. desember 2000. Veterinærattestens gyldighetstid bør derfor
tilpasses gyldighetstiden for de midlertidige listene.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 5 i vedtak 96/333/EF erstattes ordene «til 31.
desember 1998» med ordene «til 31. desember 2000».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. desember 1998

om endring av vedtak 96/333/EF om utstedelse av veterinærattest for levende toskallede
bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler fra tredjestater som ikke er omfattet av et

særlig vedtak(*)

[meddelt under nummer K(1998) 4046]

(98/740/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 354 av 30.12.1998, s. 65, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 1.

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 127 av 25.5.1996, s. 33.

(4) EFT L 238 av 29.8.1997, s. 47.

(5) EFT L 6 av 10.1.1997, s. 46.

(6) EFT L 277 av 14.10.1998, s. 42.

(7) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.

(8) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 1, 

og EØS-tillegget til EF-tidende 

nr. 54 (del 1) av 23.11.2000, s. 1.

(2) EFT L 17 av 22.1.1999, s. 51.

(3) EFT L 20 av 27.1.1999, s. 54.

(4) EFT L 27 av 2.2.1999, s. 32.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
76/1999 av 25. juni 1999(1).

Kommisjonsvedtak 1999/52/EF av 8. januar 1999 om endring
av vedtak 97/252/EF om utarbeiding av midlertidige lister over
virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import
fra av melk og melkebaserte produkter til konsum(2) skal
innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/62/EF av 21. desember 1998 om
endring av vedtak 97/222/EF av 28. februar 1997 om
utarbeiding av listen over tredjestater som medlemsstatene
tillater import fra av kjøttprodukter(3) skal innlemmes i avtalen.

Kommisjonsvedtak 1999/85/EF av 1. februar 1999 om endring
av vedtak 87/257/EØF om listen over virksomheter i De
forente stater som er godkjent for import av ferskt kjøtt til
Fellesskapet(4) skal innlemmes i avtalen.

Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechten-
stein –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.2 nr. 156 (kommisjons-
vedtak 97/252/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 D 0052: Kommisjonsvedtak 1999/52/EF av 8. januar
1999  (EFT L 17 av 22.1.1999, s. 51).»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.2 nr. 154 (kommisjons-
vedtak 97/222/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 D 0062: Kommisjonsvedtak 1999/62/EF av 
21. desember 1998  (EFT L 20 av 27.1.1999, s. 54).»

Artikkel 3

I avtalens vedlegg I kapittel I del 8.3.1 nr. 19 (kommisjons-
vedtak 87/257/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 D 0085: Kommisjonsvedtak 1999/85/EF av 
1. februar 1999  (EFT L 27 av 2.2.1999, s. 32).»

Artikkel 4

Teksten til kommisjonsvedtak 1999/52/EF, 1999/62/EF og
1999/85/EF på norsk, som er vedlagt den norske språk-
versjonen av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft 6. november 1999, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til
avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 6

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 138/1999

av 5. november 1999

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold)

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For EØS-komiteen

N. v. Liechtenstein

Formann

2001/EØS/3/13
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 17 av 22.1.1999, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.

(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.

(3) EFT L 200 av 24.8.1995, s. 38.

(4) EFT L 255 av 9.10.1996, s. 20.

(5) EFT L 200 av 24.8.1995, s. 52.

(6) EFT L 42 av 13.2.1997, s. 16.

(7) EFT L 101 av 18.4.1997, s. 46.

(8) EFT L 176 av 20.6.1998, s. 28.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til 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 medlems-
statane kan importere visse produkt av animalsk opphav,
fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), endret ved
vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1 og 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsvedtak 95/340/EØF(3), sist endret ved vedtak
96/584/EF(4), ble det utarbeidet en liste over de tredjestater
som medlemsstatene tillater import fra av melk og melke-
baserte produkter.

Kravene til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved
import av melk og melkebaserte produkter fra de statene som
er oppført på denne listen, er fastsatt ved kommisjonsvedtak
95/343/EØF(5), sist endret ved vedtak 97/115/EF(6).

Ved kommisjonsvedtak 97/252/EF(7), sist endret ved vedtak
98/394/EF(8), ble det utarbeidet midlertidige lister over
virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import
fra av melk og melkebaserte produkter til konsum.

Kommisjonen har mottatt lister over virksomheter fra Island,
Estland og Polen sammen med garantier om at virksomhetene
oppfyller Fellesskapets relevante helsekrav, og at en

virksomhet som ikke overholder disse garantiene, vil få innstilt
sin eksport til Det europeiske fellesskap.

Ved en fellesskapskontroll på stedet er det for Estlands
vedkommende fastslått at én virksomhet oppfyller kravene
fastsatt ved fellesskapsreglene.

Ved en fellesskapskontroll på stedet er det for Polens
vedkommende fastslått at produksjonsprosessen for visse
produkter i fem virksomheter oppfyller kravene fastsatt ved
fellesskapsreglene.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 97/252/EF utfylles med vedlegget til dette
vedtak med hensyn til Island, Estland og Polen.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. januar 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. januar 1999

om endring av vedtak 97/252/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i
tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av melk og melkebaserte produkter til

konsum(*)

[meddelt under nummer K(1998) 4540]

(1999/52/EF)
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 72/462/EØF av 12. desember
1972 om helseproblemer og dyrehelseproblemer ved import av
storfe, svin, sau og geit samt ferskt kjøtt eller kjøttprodukter fra
tredjestater(1), sist endret ved direktiv 97/79/EF(2), særlig
artikkel 21 bokstav a) og artikkel 22, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsvedtak 97/222/EF(3), endret ved vedtak
98/246/EF(4), ble det utarbeidet en liste over tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter.

Ved kommisjonsvedtak 98/372/EF(5), sist endret ved vedtak
98/505/EF(6), ble det fastsatt krav til dyrehelse og utstedelse av
veterinærattest ved import av levende storfe og svin fra visse
europeiske stater.

På grunn av at klassisk svinepest fremdeles finnes hos
viltlevende svin, er det fastsatt visse restriksjoner for import av
levende svin fra visse deler av Den tsjekkiske republikk.

Den samme inndeling i regioner bør gjelde for import av kjøtt-
produkter av viltlevende svin fra Den tsjekkiske republikk.

Det europeiske fellesskap innførte helserestriksjoner for
enkelte områder i Kroatia på grunn av visse problemer med
veterinærkontroller i disse områdene. Et nylig gjennomført
besøk av en veterinær fra Fellesskapet har vist at de kroatiske
veterinærtjenester fører tilfredsstillende kontroll i hele staten.

Det bør derfor tillates import av kjøttprodukter fra hele
Kroatia.

Kontrollen av dyresykdommer i Zimbabwe er tilfredsstillende.
Det bør derfor tillates import fra Zimbabwe av kjøttprodukter
som har gjennomgått en varmebehandling hvor temperaturen
overalt i kjøttet når minst 80 °C under produksjonen.

De tunisiske veterinærmyndigheter har gitt tilfredsstillende
garantier for at det kan tillates import fra Tunisia av kjøtt-
produkter som har gjennomgått en varmebehandling hvor
temperaturen overalt i kjøttet når minst 80 °C under
produksjonen.

Vedtak 97/222/EF må endres tilsvarende. 

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 97/222/EF gjøres følgende endringer:

1. Del I erstattes med del I i vedlegget til dette vedtak.

2. De II erstattes med del II i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. desember 1998

om endring av vedtak 97/222/EF av 28. februar 1997 om utarbeiding av listen over
tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter(*)

[meddelt under nummer K(1998) 4347]

(1999/62/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 20 av 27.1.1999, s. 54, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 302 av 31.12.1972, s. 28.

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 89 av 4.4.1997, s. 39.

(4) EFT L 98 av 31.3.1998, s. 44.

(5) EFT L 170 av 16.6.1998, s. 34.

(6) EFT L 226 av 13.8.1998, s. 50.



VEDLEGG

DEL I

Beskrivelse av territoriene inndelt i regioner slik de er fastsatt for statene oppført i del II og III

ISO-
Stat

Territorium

Beskrivelse av territoriet
kode Kode Versjon

BR Brasil BR 2 — Som beskrevet i vedlegg I til 
kommisjonsvedtak 94/984/EF(1)
(som sist endret)

CZ Den tsjekkiske republikk CZ 1 — Som beskrevet i vedlegg I til 
kommisjonsvedtak 98/371/EF(2)
(som sist endret)

CZ Den tsjekkiske republikk CZ 2 — Som beskrevet i vedlegg I til vedtak
98/371/EF (som sist endret)

FY Den føderale republikk FY 1 — Som beskrevet i vedlegg I til vedtak
Jugoslavia 98/371/EF (som sist endret)

FY Den føderale republikk FY 2 — Som beskrevet i vedlegg I til vedtak
Jugoslavia 98/371/EF (som sist endret)

MY Malaysia MY 1 95/1 Bare halvøya (det vestlige) 
Malaysia

(1) EFT L 378 av 31.12.1994, s. 11.
(2) EFT L 170 av 16.6.1998, s. 16.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 72/462/EØF av 12. desember
1972 om helseproblemer og dyrehelseproblemer ved import av
storfe, svin, sau og geit samt ferskt kjøtt eller kjøttprodukter fra
tredjestater(1), sist endret ved direktiv 97/79/EF(2), særlig
artikkel 4 nr. 1 og artikkel 18 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

En liste over virksomheter i De forente stater som er godkjent
for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet, ble først utarbeidet
ved kommisjonsvedtak 87/257/EØF(3), sist endret ved vedtak
98/473/EF(4). Denne listen kan til enhver tid endres på
bakgrunn av resultatene av fellesskapskontroller foretatt i De
forente stater.

Det er innledet forhandlinger med sikte på å inngå en avtale
med De forente stater om helsetiltak for å beskytte dyre- og
folkehelsen i forbindelse med handel med husdyr og produkter
av animalsk opprinnelse.

Denne situasjonen, de resultatene som alt er oppnådd og
nødvendigheten av å unngå en vridning av handelen, gjør det
berettiget å utsette den fristen som er fastsatt for lossing av

visse former for ferskt kjøtt, fra 31. januar 1999 til 30. april
1999. Denne datoen fastsettes uten at verken datoen for
inngåelse av avtalen nevnt ovenfor eller innholdet i avtalen
berøres.

Listen over virksomheter må endres tilsvarende.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 87/257/EØF erstattes med vedlegget til
dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. februar 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 1. februar 1999

om endring av vedtak 87/257/EØF om listen over virksomheter i De forente stater som er
godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet(*)

[meddelt under nummer K(1999) 233]

(1999/85/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 27 av 2.2.1999, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 302 av 31.12.1972, s. 28.

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 121 av 9.5.1987, s. 46.

(4) EFT L 209 av 25.7.1998, s. 54.
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VEDLEGG

Liste over virksomheter i De forente stater som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet

God- Kategori(*)

kjennings- Virksomhet/adresse SM

nummer S N K St S/G Sv E

3 W

53

I-113

I-149

I-182

I-183

I-195

244 P

244 W

245 L

I-305

320M

I-335

382G

410

E-713

889 A

1620

E-2018

2508

3056

3131

3136

3149

3157

3158

3161

3170

Swift & Company, Worthington, MN

American Freezer Services, Norfolk, NE

US Cold Storage, Philadelphia, PA

C W Storage, Albany, NY

Garden State Cold Storage Inc., Mullica Hill, NJ

Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA

Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA

Transcontinental Cold Storage, Perry, IA

IBP, Waterloo, IA

IBP, Lexington, NE

Georgia Ports Authority, Savannah, GA

Premium Standard Foods, Milan, MO

Service Cold Storage, Miami, FL

Smithfield Packing Co., Norfolk, VA

Green Bay Dressed Beef Inc., Green Bay, WI

Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE

J.F. O’Neill Packing Co., Omaha, NE

Quality Pork Processors Inc., Austin, MN

Dallas Crow Inc., Kaufman, TX

The Bruss Company, Chicago, IL

Termicol Inc, Wallula, WA

Minnesota Freezer Warehouse Company, Worthington, MN

Cloverleaf Cold Storage of Fairmont, Fairmont, MN

Milliard Refrigerated Services, Des Moines, IA

Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA

Freezer Services Inc., Amarillo, TX

Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN

Logansport Refrig Services, Logansport, IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10(a), 15, T

1

1

1

1, TF

1

1

1, TF

5, 15, 17, TF

14, 15

1

T, 15

1

1

10, 15

16

14, 15

7, 13, 15

16

15

1

1, TF

1, TF

1, TF

1, TF

1

1

1
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God- Kategori(*)

kjennings- Virksomhet/adresse SM

nummer S N K St S/G Sv E

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

3190

3198

3215

3216

3229

3241

3245

3261

3338

3363

3396

3397

3398

3407

3431

3447

3475

3505

3535

3552

3554

3555

3573

3610

3688

3707

3738

3748

3854

3860

American Freezer Services Inc., Fremont, NE

Milliard Refrigerated Services, Denison, IA

Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH

Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS

Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS

AMC Warehouses, Grand Prairie, TX

United Refrigerated Services, Marshall, MO

Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA

Millard Refrigerated Services, Iowa City, IA

Millard Refrigerated Services, Friona, TX

Americold, Bettendorf, IA

Alford Refrigerated Warehouse, Richardson, TX

Millard Refrigerated Services, Grand Island, NE

Bell Cold Storage, St Paul, MN

Texas Cold Storage, Fort Worth, TX

Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI

Atlas Cold Storage, Green Bay, WI

Dakota Cold Storage, Huron, SD

Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL

Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA

Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA

Cloverleaf Cold Storage Co. (No 5), Sioux City, IA

Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN

Millard Refrigerated Services, Dodge City, KS

Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN

United States Cold Storage Inc., Omaha, NE

Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO

Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA

Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO

Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1, TF

1, TF

1

1

1

1, TF

1

1

1
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God- Kategori(*)

kjennings- Virksomhet/adresse SM

nummer S N K St S/G Sv E

3871

3910

3942

4816

E-7041

7271

8904

8984

9400

13182

13225

13331

13531

E-15849

17054

17068

17354

17461

17624

17756

18163

18265

18294

18435

18674

18793

18859

18986

19086

York Cold Storage Co., York, NE

United States Cold Storage, East Peoria, IL

Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX

Frontier Game Company, Whiteface, TX

Beltex Corporation, Fort Worth, TX

Custom Meat Corp., Dallas, TX

Bell Cold Storage, St Paul, MN

Provimi Veal Corp., Seymour, WI

Taylor Packing Inc., Wyalusing, PA

Millard Refrigerated Services, Omaha, NE

Quality Refrigerated Services, Omaha, NE

Millard Processing Services, Omaha, NE (West)

Beef America Operating Co., York, NE

Cavel International, De Kalb, IL

RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA

US Coldstorage, Cumberton, NC

CSW Central Storage & Warehouse Co. Inc., Madison, WI

Millard Refrigerated Services, Greeley, CO

Wiscold Inc. Rochelle, Rochelle, IL

Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA

Quality Refrigerated Services, Spencer, IA

Alford Refrigerated Warehouses, Houston, TX

Marshall Cold Store, Marshalltown, IA

Carolina Cold Storage, Tar Heel, NC

Millard Refrigerated Services, Edwardsville, KS

Cloverleaf Cold Storage, Austin, MN

North American Bison Cooperative, New Rockford, ND

Alford Refrigerated Warehouse, Laporte, TX

Gress Refrigerated Services, Scranton, PA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

1

1

15

16, 19

15

1

3, 15

2, 15

1, TF

1

1, TF

15

16

1

1

1

1

1, TF

1, TF

1, TF

1

TF, 1, 15

TF, 1

1, TF

TF, 1

15

1, TF

1
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God- Kategori(*)

kjennings- Virksomhet/adresse SM

nummer S N K St S/G Sv E

19087

19246

19593

20012

Inter Cities Cold Storage, Inc., Pittston, PA

Cloverleaf Cold Storage, Sioux City, IO

Ball Packing Inc., Idaho Falls, ID

Lakeway International Food Group LLC, Omaha, NE
x

x

x

x

x

1

1, TF

1

(*) S: Slakteri St: Storfekjøtt E: Kjøtt av enhovede dyr

N: Nedskjæringsanlegg S/G: Saue-/geitekjøtt SM: Særlige merknader

K: Kjølelager Sv: Svinekjøtt

1 = Bare lagring av kjøtt som allerede er ferdig pakket i godkjent slakteri eller nedskjæringsanlegg.

2 = Bare slakteavfall.

3 = Også for storfelever i skiver.

4 = Bare storfelever i skiver.

5 = Bare tunger, hjerter og kjøtt fra skrotten.

6 = Bare tunger, hjerter og nyrer.

7 = Bare tunger, hjerter, nyrer og lever.

8 = Bare tunger, hjerter, nyrer, lever og hjerner.

9 = Bare tunger, hjerter, mager og kjøtt fra skrotten.

10 = Bare tunger, hjerter, nyrer, lever og mager.

10(a) = Bare tunger, hjerter, nyrer, lever, mager og kjøtt fra skrotten.

11 = Bare kjøtt fra skrotten, tunger, hjerter, nyrer, lever og hjerner.

12 = Bare hjerter og mager.

13 = Bare pakket slakteavfall som har gjennomgått frysebehandlingen fastsatt i artikkel 3 i direktiv 77/96/EØF.

14 = Unntatt slakteavfall.

15 = Ferskt kjøtt må losses på Fellesskapets territorium innen 30. april 1999.

16 = Unntatt lever og nyrer.

17 = Bare kjøtt fra skrotten og pakket slakteavfall som har gjennomgått frysebehandlingen fastsatt i artikkel 3 i direktiv 77/96/EØF.

18 = Tunger, hjerter, nyrer, lever, hjerner og haler.

19 = Herunder bison.

TF = Virksomheter merket «TF» har i henhold til artikkel 4 i direktiv 77/96/EØF tillatelse til å foreta frysebehandlingen fastsatt i artikkel 3 i samme direktiv.

T = Denne virksomheten har i henhold til artikkel 4 i direktiv 77/96/EØF tillatelse til å foreta undersøkelsen for trikiner fastsatt i artikkel 2 i direktivet nevnt ovenfor.


