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KOMMISJONSVEDTAK

av 14. oktober 1999

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

[meddelt under nummer K(1999) 3280]

(1999/700/EF)

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 6 nr. 2 og 4
og artikkel 33,

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF,
90/425/EØF og 90/675/EØF(2), sist endret ved direktiv 96/43/EF(3), særlig artikkel 6 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 97/778/EF(4), sist endret ved vedtak 1999/577/EF(5), ble det utarbeidet en liste over
grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre veterinærkontroll med levende dyr og animalske produkter
fra tredjestater.

2) På anmodning fra vedkommende tyske myndigheter og etter en inspeksjon i Fellesskapet, må en grense-
kontrollstasjon tilføyes på listen.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Listen over tyske grensekontrollstasjoner i vedlegget til vedtak 97/778/EF erstattes med vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. oktober 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

2002/EØS/03/161
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