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KOMMISJONSVEDTAK

2002/EØS/03/53

av 22. februar 2000
om endring av vedtak 1999/788/EF om vernetiltak mot visse dioksinforurensede svine- og
fjørfeprodukter beregnet på konsum eller fôr(*)
[meddelt under nummer K(2000) 490]
(2000/150/EF)

programmene har ikke gitt positive resultater knyttet til
PCB- og dioksinforurensning i visse fôrbestanddeler og
fôrblandinger produsert etter 2. april 1999.
Identifiseringen og undersøkelsen av alle lagre av
svinekjøtt, fjørfekjøtt og produkter framstilt av dyr som
ble slaktet før 20. september 1999, er ennå ikke fullført.

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,
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(3), sist endret ved direktiv
92/118/EØF, særlig artikkel 10 nr. 4, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Restriksjonene fastsatt i kommisjonsvedtak 1999/788/EF
av 3. desember 1999 om vernetiltak mot visse
dioksinforurensede svine- og fjørfeprodukter beregnet på
konsum eller fôr(4), gjelder ikke produkter som ifølge
analyseresultater ikke er dioksinforurenset, eller som er
framstilt av dyr som er slaktet etter 20. september 1999,
eller av egg som er lagt etter denne datoen.
De belgiske myndigheter har underrettet Kommisjonen
om at alle belgiske fjørfedriftsenheter etter fullføring av
et analyseprogram nå er godkjent av de belgiske
myndigheter som fri for dioksin- eller PCB-forurensning.
Dessuten har egg som ble lagt før 20. september 1999, og
alle produkter framstilt av disse, blitt identifisert og
underlagt de relevante undersøkelser, herunder analyse.
Disse undersøkelsene er gjennomført med negative
resultater siden juli 1999. Videre har de belgiske
myndigheter fortsatt med å gjennomføre en rekke
programmer for overvåking av fôrvaresektoren. Disse

3)

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger bør
restriksjonene på egg og produkter framstilt av disse samt
på smeltet fett, bearbeidet animalsk protein, fôrblandinger og premikser oppheves. Vedtak 1999/788/EF
bør derfor endres.

4)

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

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
I vedtak 1999/788/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 1 nr. 1 utgår bokstav g)—k) og bokstav m).
2. I artikkel 1 nr. 2 bokstav b) utgår ordene «eller av egg som
er lagt etter denne datoen».
3. I artikkel 4 nr. 1 utgår ordene «eller av egg som er lagt før
denne datoen».
4. I vedlegg A endres «Egg, eggprodukter, ferskt fjørfekjøtt
og produkter av dette» til «Ferskt fjørfekjøtt og produkter
av dette».
5. I vedlegg B gjøres følgende endringer:
a) i del I utgår sjuende til ellevte strekpunkt og
13. strekpunkt,
b) i del IV skal annet strekpunkt lyde:

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 50 av 23.2.2000, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2001 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 14.6.2001,
s. 14.
(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.
2
( ) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(4) EFT L 310 av 4.12.1999, s. 62.

«produktet er framstilt av dyr som er slaktet etter
20. september 1999».
6. I del I i vedlegg C utgår sjuende til ellevte strekpunkt og
13. strekpunkt.
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Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. februar 2000.

For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
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