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KOMMISJONSVEDTAK

av 25. juli 2001

om fastsettelse av den dato da forsendelse av storfeprodukter fra Portugal under den datobaserte eksportordningen kan 
begynne i henhold til artikkel 22 nr. 2 i vedtak 2001/376/EF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 2363]

(2001/577/EF)

2003/EØS/57/02

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,

under henvisning til kommisjonsvedtak 2001/376/EF av 
18. april 2001 om tiltak som følge av forekomst av bovin 
spongiform encefalopati i Portugal, og om gjennomføring av 
en datobasert eksportordning(2), særlig artikkel 22 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 22 nr. 2 i vedtak 2001/376/EF 
skal Kommisjonen etter å ha gjennomført 
fellesskapsinspeksjoner og underrettet medlemsstatene, 
fastsette den dato da forsendelse av produktene omhandlet 
i nevnte vedtaks artikkel 11 kan begynne.

2) Inspeksjoner som Kommisjonen har gjennomført i 
Portugal i tidsrommet 14.-18. mai og 25.-27. juni 2001, 
særlig for å vurdere ordningen med veterinærkontroller 
i henhold til artikkel 11 og 12 samt vedlegg IV til 
vedtak 2001/376/EF, har vist at vilkårene er oppfylt på 
tilfredsstillende måte.

3) Kommisjonen har framlagt resultatene av inspeksjonen 
og de konsekvenser som kan trekkes av dem, for 
medlemsstatene i et møte i Den faste veterinærkomité. 
Kommisjonen har mottatt fra Portugal garantier om full 
anvendelse og effektiv håndheving av Fellesskapets 
regelverk om overvåking og utrydding av TSE-er, i tillegg 
til de garantier som kreves i henhold til rapporten fra 
Kommisjonens næringsmiddel- og veterinærkontor —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Datoen nevnt i artikkel 22 nr. 2 i vedtak 2001/376/EF, om 
tidspunktet da forsendelse av produktene omhandlet i nevnte 
direktivs artikkel 11 kan begynne eller gjenopptas, fastsettes 
til 1. august 2001.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. juli 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 203 av 28.7.2001, 
s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2002 av 
27. september 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 
og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 61 av 12.12.2002, s. 1.

(1)    EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.
(2)    EFT L 132 av 15.5.2001, s. 17.


