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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 42, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  Frå 1. mai 2004 må hald av verpehøner i Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, 
Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia (dei nye 
medlemsstatane) stette dei minstestandardane for vern av 
verpehøner som er fastsette i rådsdirektiv 1999/74/EF av 
19. juli 1999 om fastsettelse av minstestandarder for vern 
av verpehøner(1).

2)  I artikkel 5 nr. 1 punkt 4 i direktiv 1999/74/EF er det 
fastsett minstekrav til høgda på bur som ikkje er innreidde. 
For fem nye medlemsstatar er det i tilmeldingsakta av 
2003 alt fastsett særlege unntak frå dette kravet for visse 
verksemder som er førde opp i vedlegget til akta.

3)  Latvia bør òg gjevast unntak frå dette kravet for å lette 
overgangen til dei velferdsstandardane for oppdrett av 
verpehøner som følgjer av direktiv 1999/74/EF.

(1) TEF L 203 av 3.8.1999, s. 53. Direktivet endra ved forordning (EF) nr. 
806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

4)  For å unngå konkurransevriding som kan hindre 
verkemåten til marknaden for animalske produkt, bør 
egg som er produserte i bur som er omfatta av unntaket, 
utelukkast frå handel innanfor Fellesskapet.

5)  Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Som eit unntak frå artikkel 5 nr. 1 punkt 4 i direktiv 1999/74/
EF kan dei verksemdene i Latvia som er førde opp i vedlegget 
til dette vedtaket, fram til 1. mai 2007 framleis nytte dei 
eksisterande bura for verpehøner, så framt bura er minst 35 cm 
høge over minst 65 % av burarealet og ikkje lågare enn 29 cm 
nokon stad.

Artikkel 2

Egg frå bur som er omfatta av unntaket i artikkel 1, skal ikkje 
marknadsførast i ein annan medlemsstat.

Artikkel 3

Dette vedtaket skal nyttast med atterhald for og frå den 
datoen då tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia tek til å gjelde.

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om fastsetjing av overgangstiltak for Latvia om unntak frå rådsdirektiv 1999/74/EF med  
omsyn til burhøgda for verpehøner(*)

[meldt under nummeret K(2004) 1628]

(2004/433/EF)

2008/EØS/22/19

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.5.2004, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Verksemder i Latvia med verpehønebur som ikkje er innreidde, som er omfatta av overgangsføresegner som unntak frå 
artikkel 5 nr. 1 punkt 4 i direktiv 1999/74/EF

Nr. Namn og adresse til verksemda Produksjonskapasitet (egg/år) (i tusen)

1 A/s Balticovo 
Iecava LV 
3 913

235 000

2 SAI Sidgunda 2 
Sidgunda LV 
2 153

9 100


