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KOMMISJONSVEDTAK

2002/EØS/03/26

av 10. september 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 97/87/EF(*)
[meddelt under nummer K(1999) 2784]
(1999/609/EF)

henhold til direktiv 90/675/EØF(3), sist endret ved
kommisjonsvedtak 1999/302/EF(4), for å ta hensyn til
kravene i artikkel 11 og i vedlegg VIII i veterinæravtalen
mellom Det europeiske fellesskap og Canadas regjering.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
4)
under henvisning til rådsvedtak 1999/201/EF om inngåelse av
avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Canadas
regjering om helsetiltak for å beskytte dyre- og folkehelsen i
forbindelse med handel med husdyr og produkter av animalsk
opprinnelse(1), særlig artikkel 3,
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(2), særlig artikkel 10
nr. 3, og

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
I vedlegg II til vedtak 94/360/EF skal nytt strekpunkt lyde:
«— For Canada hyppighetene fastsatt i artikkel 11 og i
vedlegg VIII i rådsvedtak 1999/201/EF av
14. desember 1998 om inngåelse av avtalen mellom
Det europeiske fellesskap og Canadas regjering om
helsetiltak for å beskytte dyre- og folkehelsen i
forbindelse med handel med husdyr og produkter av
animalsk opprinnelse(1).
_____________________
(1) EFT L 71 av 18.3.1999, s. 1.»

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I samsvar med artikkel 3 i rådsvedtak 1999/201/EF er det
med hensyn til hyppigheten av veterinærkontroller ved
Fellesskapets ytre grenser viktig å treffe de nødvendige
tiltak for anvendelse av avtalen mellom Det europeiske
fellesskap og Canadas regjering.
I artikkel 10 nr. 3 i direktiv 97/78/EF er det fastsatt
spesifikt at reduksjonene i kontrollhyppigheten som følge
av inngåelse av en veterinær likeverdighetsavtale, skal
opptas i Fellesskapets regelverk.

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

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. september 1999.

Under disse forholdene er det hensiktsmessig å endre
vedlegg II til kommisjonsvedtak 94/360/EF av
20. mai 1994 om mindre hyppig fysisk kontroll av partier
med visse produkter som innføres fra tredjestater i

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 242 av 14.9.1999, s. 28, 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 71 av 18.3.1999, s. 1.
(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.

For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen

(3)
(4)

EFT L 158 av 25.6.1994, s. 41.
EFT L 117 av 5.5.1999. s. 58.

