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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. mars 2002

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(*)

[meldt  under nummeret K(2002) 1121]

(2002/237/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising 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), særleg artikkel 10, og 

ut frå desse synsmåtane:

1) Direktiv 90/675/EØF(2) er oppheva og bytt ut med 
direktiv 97/78/EF, som kommisjonsvedtak 94/360/EF(3) 
vart utarbeidd i medhald av. 

2) Som følgje av at det tidlegare er oppdaga spor av 
xenobiotiske vekstfremjande hormon i kjøt som er 
importert frå Sambandsstatane, vart vedtak 94/360/EF 
endra ved kommisjonsvedtak 1999/302/EF(4) for å 
innføre auka kontroll med all import frå denne staten av 
ferskt storfekjøt, medrekna slakteavfall, bortsett frå kjøt 
og slakteavfall av bison.

3) Etter at desse restmengdene vart påviste, styrkte 
styresmaktene i Sambandsstatane i juni 1999 programmet 
sitt for hormonfritt storfe. På grunn av ytterlegare problem 
i programmet som vart avdekte av Næringsmiddel- og 
veterinærkontoret til Kommisjonen under vitjinga deira i 
  
 

Sambandsstatane, vart programmet for hormonfritt storfe 
oppheva i juli 1999 og lansert på nytt i september 1999 i 
ei betra utgåve som «programmet for storfe som ikkje er 
handsama med hormon».

4) Ved kommisjonsvedtak 1999/518/EF(5) vart òg 
kontrolltiltaka ved grensekontrollstasjonane i Fellesskapet 
endra til å omfatte særskild prøving med omsyn til stilben 
som følgje av at dei rette styresmaktene i Sveits oppdaga 
dietylstilbøstrol (DES) i storfekjøt som er importert frå 
Sambandsstatane. 

5) I lys av dei gunstige resultata av prøvingsprogrammet 
i september 2000 reduserte Kommisjonen ved vedtak 
2000/583/EF(6) talet på kontrollar av ferskt kjøt som 
vert importert frå Sambandsstatane, frå kontroll av alle 
sendingar til kontroll av 20 % av sendingane, og fjerna 
den plikta medlemsstatane har til å berre tillate import til 
territoriet sitt av sendingar som har gunstige resultat frå 
granskingar og analysar.

6) Dette vedtaket var det første steget i retning av å fjerne 
heilt plikta til å granske førekomsten av hormon i 
alle sendingar som vert valde ut til fysisk kontroll, og 
vedtaket skulle gjennomgåast på nytt på grunnlag av 
framtidige prøvingsresultat i samsvar med artikkel 2 i 
vedtak 1999/302/EF.

2005/EØS/9/01

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 80, 23.3.2002, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2003 av 14. mars 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29, 5.6.2003, s. 1.

(1) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. 
(2) TEF L 373 av 31.12.1990, s. 1. 
(3) TEF L 158 av 25.6.1994, s. 41. 
(4) TEF L 117 av 5.5.1999, s. 58. 

(5) TEF L 197 av 29.7.1999, s. 50. 
(6) TEF L 246 av 30.9.2000, s. 67. 
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7) Tilleggskontrollane som vart innførde ved vedtak 
1999/302/EF og vedtak 1999/518/EF, og prøvingane 
som vart utførde innanfor ramma av Fellesskapet sitt 
tilleggsprogram for hormonprøving, har ikkje gjeve ei 
einaste positiv prøve av ferskt storfekjøt og slakteavfall i 
det aktuelle tidsrommet.

8) Kravet om å kontrollere 20 % av sendingane med 
kjøt som er importert frå Sambandsstatane for mogleg 
førekomst av hormon, bør difor opphevast, og med omsyn 
til laboratoriegranskingar bør slik import handsamast 
på det same grunnlaget som import av kjøt frå andre 
tredjestatar. 

9) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 94/360/EF vert det gjort følgjande endringar:

Artikkel 1a vert oppheva. 

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 21. mars 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen


