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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 2 nr. 3,

under henvisning til tiltredelsesakten for Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 42, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I Slovakia har én meierivirksomhet med høy kapasitet 
problemer med å oppfylle innen 1. mai 2004 de relevante 
strukturelle kravene fastsatt i vedlegg B til direktiv 92/46/
EØF av 16. juni 1992 om fastsettelse av hygieneregler 
for produksjon og omsetning av rå melk, varmebehandlet 
melk og melkebaserte produkter(1).

2) Denne virksomheten trenger derfor mer tid til å fullføre 
oppgraderingen slik at den fullt ut kan oppfylle de 
relevante strukturelle kravene fastsatt i direktiv 92/46/
EØF.

3) Denne virksomheten, som har kommet langt med 
oppgraderingen, har gitt pålitelige garantier for at 
den har de nødvendige midlene til å rette opp sine 
gjenstående mangler innen en rimelig frist, og den 
slovakiske næringsmiddel- og veterinærtjenesten har 
avgitt en positiv uttalelse når det gjelder sluttføringen av 
oppgraderingen.

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1)

4) Det foreligger detaljerte opplysninger om manglene for 
hver enkelt virksomhet i Slovakia.

5) For å lette overgangen fra den eksisterende ordningen i 
Slovakia til den som følger av anvendelsen av Fellesskapets 
veterinærregler, er det derfor berettiget å etterkomme 
Slovakias anmodning og innvilge en overgangsordning 
for denne virksomheten som et unntakstilfelle.

6) Denne overgangsordningen er et rent unntak som ikke ble 
forutsatt under utvidelsesforhandlingene, og ytterligere 
anmodninger fra Slovakias side om overgangstiltak 
med hensyn til strukturelle krav fra virksomheter som 
produserer melk og melkeprodukter bør derfor ikke 
etterkommes etter at dette vedtak er gjort.

7) Overgangsordningen bør, tatt i betraktning at 
oppgraderingsarbeidet har kommet langt og at det er 
snakk om et ekstraordinært overgangsunntak, begrenses 
til et tidsrom på høyst 12 måneder og ikke forlenges etter 
denne dato.

8) Virksomheten som omfattes av overgangsbestemmelsene 
i dette vedtak, bør omfattes av de samme reglene som 
gjelder for produkter fra virksomheter som har fått 
innvilget en overgangsperiode for strukturelle krav i 
henhold til framgangsmåten i de relevante vedleggene til 
tiltredelsesakten.

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om vedtakelse av overgangstiltak til fordel for visse virksomheter i melkesektoren i Slovakia(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1716]

(2004/440/EF)

2008/EØS/22/21

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 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. 1.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. De strukturelle kravene fastsatt i vedlegg B til direktiv 
92/46/EØF får ikke anvendelse på de virksomheter i Slovakia 
som er oppført i vedlegget til dette vedtak, før datoen som er 
angitt for virksomheten, med forbehold for bestemmelsene 
fastsatt i nr. 2.

2. Følgende regler får anvendelse på produkter fra 
virksomheten nevnt i nr. 1:

– Så lenge virksomheten oppført i vedlegget til dette vedtak 
omfattes av bestemmelsene i nr. 1, skal produkter fra denne 
virksomheten bare omsettes innenlands eller brukes til 
videre bearbeiding innen samme virksomhet, uavhengig av 
datoen da de bringes i omsetning.

– Produktene skal være påført et spesielt stempelmerke.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse med forbehold om at 
tiltredelsestraktaten for Den tsjekkiske republikk, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia trer i kraft, og fra datoen for dens ikrafttredelse.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Virksomhet i melkesektoren som omfattes av overgangsordningen

Nr.
Veterinært 

godkjenningsnummer
Virksomhetens navn og 

adresse

Sektor: melk

Overgangs-ordningen 
utløper

Virksomhetenes aktivitet

Melk og melkebaserte 
produkter

1. DT 4-6-21 KOLIBA a.s Krivec 
962 05 Hrinová

x 31.10.2004


