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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 
18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for
organisering av veterinærkontrollene av produkter som
innføres til Fellesskapet fra tredjestater(1), særlig artikkel 22
nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedkommende myndigheter i Sveits underrettet 
16. juli 1999 Kommisjonens kontorer om at det i to
tilfeller er påvist dietylstilbøstrol (DES) i storfekjøtt som
er importert fra en virksomhet i De forente stater.

2) På grunn av stoffets giftige egenskaper er det i henhold 
til artikkel 2 bokstav a) og artikkel 3 bokstav a) i
rådsdirektiv 96/22/EF om forbud mot bruk av visse
stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt
beta-agonister innenfor husdyrhold(2) forbudt å bruke
DES. 

3) Av samme årsak er det også forbudt å bruke DES i De
forente stater.

4) Kommisjonens kontorer har ikke mottatt noen offisiell
redegjørelse for dette problemet eller tiltakene som er
truffet for å kontrollere situasjonen, fra de amerikanske
myndigheter.

5) Inspeksjonstiltakene som anvendes på Fellesskapets
grensekontrollstasjoner, bør omfatte særlig kontroll for
stilbener.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 94/360/EF(3) skal artikkel 1a nr. 1 annet strekpunkt
lyde:

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

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 28. juli 1999

om endring av kommisjonsvedtak 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) 2517]

(1999/518/EF)

2002/EØS/03/25

(3) EFT L 158 av 25.6.1994, s. 41.


