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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1802/2002

av 10. oktober 2002

om rettelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 1282/2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 
92/65/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og 
embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i 

vedlegg A del 1 til direktiv 90/425/EØF(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 

HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 

om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes 

av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 

oppført i vedlegg A del 1 til direktiv 90/425/EØF(1), sist endret 

ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1282(2), særlig artikkel 

22, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 1282/2002 ble vedtatt 15. juli 2002 

for å endre direktiv 92/65/EØF.

2) For å sikre at det var tilstrekkelig med tid til at de 

endrede bestemmelsene kunne gjennomføres i samtlige 

medlemsstater, burde det ha vært fastsatt en dato for 

anvendelsen av forordning (EF) nr. 1282/2002.

3) Under vedtakelsesprosessen ble imidlertid bestemmelsen 

om fastsettelse av denne datoen utelatt.

4) Forordning (EF) nr. 1282/2002 bør derfor endres.

5) Rettelsen må tre i kraft fra samme dato som forordning 

(EF) nr. 1282/2002 trer i kraft.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 2 i forordning (EF) nr. 1282/2002 skal nytt annet 

ledd lyde:

«Den får anvendelse fra 1. mars 2003.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i De 

Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 5. august 2002.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 
medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 10. oktober 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 274 av 11.10.2002, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2003 av 26. september 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64 av 
18.12.2003, s. 5.
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