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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er rapportert tilfeller av chronic wasting disease hos 
oppdrettshjort- og elg samt viltlevende hjort og elg i 
Canada og De forente stater. Det er hittil ikke bekreftet 
tilfeller av sykdommen i andre stater.

2) I sin uttalelse av 6. og 7. mars 2003 anbefalte 
Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål skjerpet 
vern av dyre- og folkehelsen i Fellesskapet mot risikoen 
som utgjøres av chronic wasting disease hos dyr av 
hjortefamilien i Canada og De forente stater.

3) Ettersom Canada og De forente stater ikke er oppført på 
listen over tredjestater som er godkjent for eksport av 
viltlevende drøvtyggere til Fellesskapet, som fastsatt i 
rådsvedtak 79/542/EØF om opprettelse av en liste over 
de tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av 
storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau, geit, ferskt kjøtt 
og kjøttprodukter(2), er eksport av levende hjortedyr fra 
disse statene til Fellesskapet allerede utelukket.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 876/2004 (EUT L 162 av 30.4.2004,  
s. 52).

(2) EFT L 146 av 14.6.1979, s. 15. Vedtaket sist endret ved kommisjonsvedtak 
2004/554/EF (EUT L 248 av 9.7.2004, s. 1).

4) Det er i 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 I til direktiv 90/425/EØF(3), fastsatt at 
bare sæd, egg og embryoer fra visse navngitte arter kan 
importeres til Fellesskapet. Dyr av hjortefamilien omfattes 
ikke av direktivet. Derfor er import til Fellesskapet av 
sæd, embryoer og egg fra hjortedyr allerede utelukket.

5) Det bør innføres tiltak for i størst mulig grad å begrense 
den potensielle risikoen som import av ferskt kjøtt, 
kjøttprodukter og bearbeidet kjøtt av oppdrettede og 
viltlevende hjortedyr utgjør for folke- og dyrehelsen.

6) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg XI til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2005.

(3) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/68/
EF (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 320).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1471/2004

av 18. august 2004

om endring av vedlegg XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med  
hensyn til import av hjortekjøttprodukter fra Canada og De forente stater(*)

2008/EØS/27/02

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 19.8.2004, s. 24, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2005 av 8. juli 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  nr. 60 av 24.11.2005,  
s. 2.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. august 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

I vedlegg XI del D skal nytt nr. 4 lyde:

«4. a) Ved import til Fellesskapet fra Canada eller De forente stater av kjøtt fra oppdrettsvilt som definert i rådsdirektiv 
91/495/EØF(1), bearbeidet kjøtt som definert i rådsdirektiv 94/65/EF(2) og kjøttprodukter som definert i 
rådsdirektiv 77/99/EØF(3), framstilt av kjøtt fra oppdrettede hjortedyr, skal hygienesertifikatene være ledsaget 
av en erklæring som er underskrevet av vedkommende myndighet i produksjonsstaten, med følgende ordlyd: 
«Dette produktet inneholder eller er utelukkende framstilt av kjøtt, men ikke slakteavfall og ryggmarg, 
fra hjortedyr som med negativt resultat er undersøkt for chronic wasting disease med en histopatologisk 
eller immunohistokjemisk metode, eller en annen diagnostisk metode som er godkjent av vedkommende 
myndighet, og produktet er heller ikke framstilt av dyr fra en besetning der det er bekreftet forekomster av 
chronic wasting disease eller der det foreligger offisiell mistanke om sykdommen.»

 b) Ved import til Fellesskapet fra Canada eller De forente stater av kjøtt fra viltlevende vilt som definert i 
rådsdirektiv 92/45/EØF(4), bearbeidet kjøtt som definert i rådsdirektiv 94/65/EF og kjøttprodukter som definert 
i rådsdirektiv 77/99/EØF, framstilt av kjøtt fra viltlevende hjortedyr, skal hygienesertifikatene være ledsaget 
av en erklæring som er underskrevet av vedkommende myndighet i produksjonsstaten, med følgende ordlyd: 
«Dette produktet inneholder eller er utelukkende framstilt av kjøtt, men ikke slakteavfall og ryggmarg, fra 
hjortedyr som med negativt resultat er undersøkt for chronic wasting disease med en histopatologisk eller 
immunohistokjemisk metode, eller en annen diagnostisk metode som er godkjent av vedkommende myndighet, 
og produktet er heller ikke framstilt av dyr fra et område der det de tre siste årene er bekreftet forekomster av 
chronic wasting disease eller der det foreligger offisiell mistanke om sykdommen.»»

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 41.
(2) EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10.
(3) EFT L 26 av 31.1.1977, s. 85.
(4) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 35.


