
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 Fellesskapet fra tredjestater(1), sist endret ved
direktiv 97/79/EF(2), særlig artikkel 8 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 1999/301/EF(3) er det fastsatt at
importen av ferskt storfekjøtt, herunder slakteavfall, til
konsum som kommer fra eller har opprinnelse i De
forente stater, innstilles med virkning fra 15. juni 1999.
Før dette tidspunkt er det nødvendig å sikre at ferskt
storfekjøtt, herunder slakteavfall, innført fra De forente
stater, ikke inneholder restmengder av vekstfremmende
hormoner.

2) I henhold til artikkel 8 i direktiv 90/675/EØF er det i
vedlegget til kommisjonsvedtak 94/360/EF(4) fastsatt
mindre hyppige fysiske kontroller av visse produkter som
innføres fra tredjestater. Det er påvist visse xenobiotiske
vekstfremmende hormoner og unormalt høyt innhold av
restmengder av naturlige hormoner i ferskt storfekjøtt,
herunder slakteavfall, unntatt i bisonkjøtt, herunder
slakteavfall, fra De forente stater, og det er derfor
nødvendig å foreta hyppigere harmonisert kontroll av
slikt kjøtt.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 94/360/EF skal ny artikkel 1a lyde:

«Artikkel 1a

1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 1, skal
omfanget og tilretteleggingen av de fysiske kontrollene
som hver medlemsstat skal foreta ved en hvilken som helst
grensekontrollstasjon eller et hvilket som helst
grensepasseringssted ved innførsel til sitt territorium av
forsendelser av ferskt storfekjøtt, herunder slakteavfall,
unntatt bisonkjøtt, herunder slakteavfall, som kommer fra
eller har opprinnelse i De forente stater, være følgende:

— hyppigheten av de fysiske kontrollene skal økes til
100 %,

— fra hver forsendelse tas det ut to offisielle prøver som
undersøkes for restmengder av de xenobiotiske
hormonene melengestrolacetat, trenbolon og zeranol
og for unormal høyt innhold av restmengder av de
naturlige hormonene 17 beta-østradiol, progesteron
og testosteron,

— prøvene skal behandles i samsvar med nr. 2.6, 2.7 og
2.9 i vedlegget til vedtak 98/179/EF(5),

— prøvene skal sendes til og laboratorieundersøkelsene
skal foretas på et av laboratoriene nevnt i vedlegget
til dette vedtak.

2. Medlemsstatene skal bare tillate innførsel til sitt
territorium og forsendelse til en annen medlemsstat av slikt
ferskt storfekjøtt, herunder slakteavfall, dersom resultatene
av undersøkelsen og analysene nevnt i nr. 1, ikke påviser
restmengder.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 30. april 1999

om endring av vedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra
tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1166]

(1999/302/EF)

2002/EØS/03/24

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 117 av 5.5.1999, s. 58, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.200,
s. 12.

(1) EFT L 373 av 31.12.1990, s. 1.
(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.
(3) EFT L 117 av 5.5.1999, s. 52.
(4) EFT L 158 av 25.6.1994, s. 41. (5) EFT L 65 av 5.3.1998, s. 31.



3. Alle kostnader som påløper ved anvendelse av
denne artikkel, skal belastes avsenderen, mottakeren eller
deres representanter.»

Artikkel 2

Bestemmelsene i artikkel 1 skal gjennomgås på nytt på
bakgrunn av opplysninger om utviklingen av situasjonen og de
garantier vedkommende myndigheter i De forente stater gir.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. april 1999.

For Kommisjonen

Karel VAN MIERT

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

LISTE OVER LABORATORIER

1. Rijksinstitut voor Volksgezondheid en Milieu

EU Community Reference Laboratory

(Antonie van Leewenhoekklaan 9)

PO Box 1, 3720 BA Bilthoven

Nederland

Laboratoriedirektør og kontaktperson: Dr. Rainer W. Stephany

Tlf. +31 30 274 26 13

Faks +31 30 274 44 03

E-post: crl.aro@rivm.nl eller rainer.stephany@rivm.nl

2. Laboratoire des dosages hormonaux

Laboratoire national de référence

École nationale vétérinaire de Nantes

BP 50707

44307 Nantes CEDEX 3

(Frankrike)

Laboratoriedirektør og kontaktperson: Dr. François André

Tlf. +33 240 68 77 66

Faks +33 240 68 78 78

E-post: andre@vet-nantes.fr

3. Alle andre laboratorier i andre medlemsstater som foretar kartleggingsanalyser ved hjelp av isotopfortynning,

on line-gasskromatografi og/eller væskekromatografi/massespektrometri med kvalitetssikring i samsvar med

standard EN45001, og bekreftende analyser ved hjelp av massespektrometri med kvalitetssikring i samsvar

med standard EN45001.


