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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 57, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996(1) om 
kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse 
stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske 
produkter, fastsettes det at medlemsstatene skal framlegge 
planer for overvåking av restmengder for Kommisjonen 
for godkjenning.

2) Det kreves ifølge listen over opplysningspliktene 
på veterinærområdet i siste avsnitt av sluttakten til 
tiltredelsestraktaten(2) at nye medlemsstater senest 
seks måneder før tiltredelsesdatoen framlegger for 
Kommisjonen all informasjon som er nødvendig for at 
akten skal kunne tre i kraft fra og med tiltredelsesdatoen, 
herunder planer for overvåking av restmengder som 
nevnt i listens kapittel III del 2, for å sikre at de nye 
medlemsstatene er i stand til å kontrollere visse stoffer 
og restmengder i levende dyr og animalske produkter i 
samsvar med direktiv 96/23.

3) De nye medlemsstatene ble ved brev av 2. september 2003 
underrettet om at de måtte framlegge de nevnte planene 
for overvåking av restmengder for Kommisjonen.

(1) EFT L 125 av 29.4.1996, s. 10.
(2) EUT L 236 av 23.9.2003, s. 961.

4) Den tsjekkiske republikk framla i et dokument datert 
24. oktober 2003 en plan for Kommisjonen med oversikt 
over de nasjonale tiltakene som skal gjennomføres i 
løpet av 2004 for overvåking av visse stoffer og deres 
restmengder i levende dyr og animalske produkter. 
Planen ble på Kommisjonens anmodning endret ved 
to dokumenter datert 16. januar og 20. februar 2004, 
og dermed brakt i samsvar med kravene i direktiv  
96/23/EF.

5) Estland framla i et dokument datert 29. oktober 2003 en 
plan for Kommisjonen med oversikt over de nasjonale 
tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 for 
overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 
levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 16. desember 2003 og 1. mars 2004, og dermed 
brakt i samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

6) Kypros framla i et dokument datert 27. oktober 2003 en 
plan for Kommisjonen med oversikt over de nasjonale 
tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 for 
overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 
levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 4. februar og 14. mars 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF. Videre framla 
Kypros 23. mars 2004 ytterligere garantier vedrørende 
laboratoriekapasitet.

7) Latvia framla i et dokument datert 1. november 2003 en 
plan for Kommisjonen med oversikt over de nasjonale 
tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 for 
overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 
levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 10. januar og 2. mars 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om godkjenning av planene for overvåking av restmengder framlagt av Den tsjekkiske republikk,  
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia i samsvar  

med rådsdirektiv 96/23/EF(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1607]

(2004/449/EF)
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 1.6.2004, s. 69, 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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8) Litauen framla i et dokument datert 30. oktober 2003 en 
plan for Kommisjonen med oversikt over de nasjonale 
tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 for 
overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 
levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 14. januar og 26. februar 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

9) Ungarn framla i et dokument datert 1. november 
2003 en plan for Kommisjonen med oversikt over de 
nasjonale tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 
for overvåking av visse stoffer og deres restmengder 
i levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 19. januar og 1. mars 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

10) Malta framla i et dokument datert 28. oktober 2003 en 
plan for Kommisjonen med oversikt over de nasjonale 
tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 for 
overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 
levende dyr og animalske produkter,. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 3. februar og 1. mars 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

11) Polen framla i et dokument datert 18. november 
2003 en plan for Kommisjonen med oversikt over de 
nasjonale tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 
for overvåking av visse stoffer og deres restmengder 
i levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 27. januar og 26. februar 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

12) Slovenia framla i et dokument datert 30. oktober 
2003 en plan for Kommisjonen med oversikt over de 
nasjonale tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 
for overvåking av visse stoffer og deres restmengder 
i levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved tre dokumenter 
datert 9. januar, 30. januar og 29. februar 2004, og 
dermed brakt i samsvar med kravene i direktiv 96/23/
EF.

13) Slovakia framla i et dokument datert 31. oktober 
2003 en plan for Kommisjonen med oversikt over de 
nasjonale tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 

for overvåking av visse stoffer og deres restmengder 
i levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 7. januar og 27. februar 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

14) Gjennomgåelsen av disse planene har vist at de er i 
samsvar med direktiv 96/23/EF, særlig artikkel 5 og 7, og 
derfor bør godkjennes.

15) Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 
er underrettet om tiltakene fastsatt i dette vedtak —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Overvåkingsplanene for påvisning av restmengder og stoffer 
oppført i vedlegg I til direktiv 96/23/EF i levende dyr og 
animalske produkter framlagt av Den tsjekkiske republikk, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, godkjennes.

Artikkel 2

Hver medlemsstat skal vedta de lover og forskrifter som 
er nødvendige for å iverksette planen for overvåking av 
restmengder nevnt i artikkel 1. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Vedtaket får anvendelse med forbehold om at tiltredelsestraktaten 
av 2003 for Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia trer i 
kraft, og fra datoen for dens ikrafttredelse.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen


