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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 10, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 97/78/EF opphevet og erstattet rådsdirektiv
90/675/EØF(2), som var grunnlaget for utarbeidelsen av
kommisjonsvedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk
kontroll av partier med visse produkter som innføres fra
tredjestater(3).

2) Som følge av at det tidligere er påvist spor av
xenobiotiske vekstfremmende hormoner i kjøtt som er
importert fra De forente stater, ble det ved
kommisjonsvedtak 1999/302/EF(4) innført økt kontroll
med all import fra denne staten av ferskt storfekjøtt,
herunder slakteavfall, unntatt kjøtt og slakteavfall av
bison.

3) Etter at disse restmengdene ble påvist, intensiverte
myndighetene i De forente stater i juni 1999 sitt program
for hormonfritt storfe, men på grunn av ytterligere
problemer i programmet som ble avdekket av
Kommisjonens næringsmiddel- og veterinærkontor under

et besøk i De forente stater, ble programmet for
hormonfritt storfe opphevet i juli 1999 og lansert på nytt
igjen senere i september 1999 i en forbedret utgave som
programmet for storfe som ikke er hormonbehandlet.

4) Tilleggskontrollene som ble innført ved vedtak
1999/302/EF, har ikke gitt en eneste positiv prøve som
resultat i det aktuelle tidsrommet, og dessuten har
prøvene som er tatt innenfor rammen av Det europeiske
fellesskaps tilleggsprogram for hormonprøving, heller
ikke gitt positive resultater.

5) Det vurderes nå som hensiktsmessig å fjerne de ekstra
sikkerhetstiltakene som ble innført i 1999, og å redusere
hyppigheten av kontrollene av ferskt kjøtt som
importeres fra De forente stater, fra kontroll av samtlige
forsendelser til kontroll av bare 20 % av forsendelsene,
noe som tilsvarer det normale nivå for fysisk kontroll av
alt ferskt kjøtt som importeres fra tredjestater, som
fastsatt i vedtak 94/360/EF.

6) Det er viktig å presisere at alle forsendelser av ferskt kjøtt
som importeres fra De forente stater, og som gjennomgår
fysisk kontroll, fremdeles skal gjennomgå
laboratorieundersøkelse for restmengder av de aktuelle
hormonene.

7) Dette vedtaket er et første skritt i retning av å fjerne helt
forpliktelsen til å undersøke forekomsten av hormoner i
alle forsendelser som velges ut til fysisk kontroll.
Vedtaket vil bli gjennomgått på nytt på grunnlag av
framtidige prøveresultater.

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. september 2000

om endring av vedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse 
produkter som innføres fra tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2000) 2735]

(2000/583/EF)

2002/EØS/37/07

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 246 av 30.9.2000, s. 67, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2001 av 11. desember 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av
7.3.2002. s. 3.

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(2) EFT L 373 av 31.12.1990, s. 1.
(3) EFT L 158 av 25.6.1994, s. 41.
(4) EFT L 117 av 5.5.1999, s. 58.
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8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 94/360/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1a nr. 1 erstattes første strekpunkt med følgende
strekpunkt:

«—hyppigheten av de fysiske kontrollene skal være 
20 %».

2. I artikkel 1a nr. 1 erstattes annet strekpunkt med følgende
strekpunkt:

«—fra hver forsendelse tas det ut to offisielle prøver som
undersøkes for restmengder av de xenobiotiske
hormonene melengestrolacetat, trenbolon, zeranol og

stilbener, herunder dietylstilbøstrol, og for unormalt
høyt innhold av restmengder av de naturlige
hormonene 17-beta-østradiol, progesteron og
testosteron».

3. Artikkel 1a nr. 2 oppheves.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. september 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen


