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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 78 av 29.3.2000, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 234 av 26.8.1997, s. 16.
(4) EFT L 127 av 21.5.1999, s. 30.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som
medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk
opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist
endret ved vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
produserer kjøttprodukter, er utarbeidet ved
kommisjonsvedtak 97/569/EF(3), sist endret ved vedtak
1999/336/EF(4).

2) Canada har oversendt en liste over virksomheter som
produserer kjøttprodukter, og de ansvarlige myndigheter
bekrefter at virksomhetene oppfyller fellesskapsreglene for
slike produkter.

3) Det kan derfor utarbeides en midlertidig liste for Canada
over virksomheter som produserer kjøttprodukter. Vedtak
97/569/EF bør derfor endres tilsvarende.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til dette vedtak tilføyes vedlegget til vedtak 97/569/EF.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. mars 2000

om endring av vedtak 97/569/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter(*)
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