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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 64 av 11.3.2000, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2001 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. 1.

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 3.

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 11 
nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å unngå unødvendige forsinkelser i handelen er det
nødvendig å prioritere vedtak av regler for utførsel av
produkter av animalsk opprinnelse i transitt på vei fra en
tredjestat til en annen tredjestat gjennom Det europeiske
fellesskap.

2) I samsvar med artikkel 11 nr. 2 bokstav e) i direktiv
97/78/EF får disse reglene anvendelse utelukkende på
transitt på vei i Fellesskapet.

3) Det er viktig at den ansvarlige offentlige veterinæren på
en grensekontrollstasjon som mottar varer i transitt for
utførsel fra Fellesskapet, til enhver tid blir gjort
oppmerksom på forsendelser som ankommer, men særlig
de som ankommer utenom vanlig arbeidstid på
grensekontrollstasjonen.

4) Det er viktig å presisere hvilke kontroller som må foretas
på grensekontrollstasjonen på utførselsstedet for å kunne
kontrollere hvor forsendelsen kommer fra.

5) Det er også viktig å presisere godkjenningstypen for
grensekontrollstasjonen på utførselsstedet for å sikre at
stasjonens personale er kjent med produktene som
framlegges for kontroll.

6) Det er nødvendig å ha en harmonisert metode for kontroll
av forsendelser som framlegges på denne måten, og for
påtegnelsen på dokumentene som sendes tilbake til
grensekontrollstasjonen på innførselsstedet.

7) Det er fastsatt unntak for kontrollpersonale på
grensekontrollstasjoner som bare er godkjent for kontroll
av fiskerivarer.

8) Dette vedtak får anvendelse uavhengig av ordninger som
Fellesskapet har inngått med visse tredjestater innenfor
rammen av godkjente internasjonale avtaler.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I henhold til artikkel 11 i direktiv 97/78/EF, særlig nr. 2
bokstav e), får følgende regler anvendelse på transitt på vei av
produkter av animalsk opprinnelse fra en tredjestat til en annen
tredjestat gjennom Det europeiske fellesskap. 

KOMMISJONSVEDTAK

av 24. februar 2000

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til transitt på 
vei av produkter av animalsk opprinnelse fra en tredjestat til en annen tredjestat gjennom 

Det europeiske fellesskap(*)

[meddelt under nummer K(2000) 468]

(2000/208/EF)
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(1) EFT L 315 av 19.11.1997, s. 15.
(2) EFT L 9 av 15.1.1993, s. 33.

Artikkel 2

Grensekontrollstasjonene nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav e) i
direktiv 97/78/EF, skal:

— for fiskerivarer være alle grensekontrollstasjoner
oppført på listen utarbeidet ved kommisjonsvedtak
97/778/EF(1) (som endret),

— for andre produkter av animalsk opprinnelse som ikke
er nevnt i første strekpunkt, være alle
grensekontrollstasjoner nevnt i første strekpunkt,
bortsett fra dem som er godkjent bare for kontroll av
fiskerivarer.

Artikkel 3

Den offentlige veterinæren, eller når det gjelder fiskerivarer,
enten den offentlige veterinæren eller den utpekte agenten som
vedkommende myndighet har utnevnt, skal være ansvarlig for
å sørge for at de nødvendige kontroller utføres på
grensekontrollstasjonen på utførselsstedet av forsendelser som
forlater Fellesskapet i henhold til disse bestemmelser.
Kontrollene skal bekrefte at den mottatte forsendelsen er i
samsvar med den som ble sendt fra grensekontrollstasjonen på
innførselsstedet, og at den er i samsvar med opplysningene i
sertifikatet som følger forsendelsen, i henhold til modellen i
vedlegg B til kommisjonsvedtak 93/13/EØF(2).

Artikkel 4

Når kontrollen er gjennomført, skal sertifikatet nevnt i artikkel
5 nr. 1 i direktiv 97/78/EF som følger forsendelsen, påføres

ordene «Formaliteter ved utførsel fra Fellesskapet samt
kontroll av transittvarer utført, bekreftes i samsvar med
artikkel 11 nr. 2 bokstav e) i direktiv 97/78/EF», stemples med
grensekontrollstasjonens stempel, dateres og underskrives av
den offentlige veterinæren, eller når det gjelder fiskerivarer,
enten av den offentlige veterinæren eller av den utpekte
agenten som vedkommende myndighet har utnevnt.

Artikkel 5

Dette vedtak får anvendelse med forbehold for eventuelle
ordninger som Fellesskapet har inngått med tredjestater i
henhold til godkjente internasjonale avtaler.

Artikkel 6

Dette vedtak får anvendelse fra 1. april 2000.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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