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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 
2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 
bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk 
opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 13 nr. 3, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2002/99/EF skal medlemsstatene 
treffe tiltak for å sikre at det fra 1. januar 2005 innføres 
produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 
fra tredjestater bare dersom de oppfyller kravene fastsatt 
i nevnte direktiv.

2) I rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om 
fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til 
Fellesskapet fra tredjestater(2) er det fastsatt krav til 
veterinærkontroller av forsendelser av visse produkter 
av animalsk opprinnelse som kommer fra en tredjestat, 
samt bestemmelser blant annet om lagring i tollagre 
av produkter som ikke oppfyller Fellesskapets 
dyrehelseregler ved import.

3) Direktiv 2002/99/EF inneholder også bestemmelser om 
fastsettelse av dyrehelseregler og hygienesertifikater 
for produkter i direkte transitt eller etter lagring. I 
samsvar med dette er det i rådsvedtak 79/542/EØF(3) og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 4.2.2005, 
s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2006 av 27. 
januar 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 17 av 30.3.2006, s. 1.

(1) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.
(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1).
(3) EFT L 146 av 14.6.1979, s. 15. Vedtaket sist endret ved kommisjonsvedtak 

2004/882/EF (EFT L 373 av 21.12.2004, s. 52).

kommisjonsvedtak 94/984/EF(4), 97/221/EF(5), 2000/572 
EF(6), 2000/585/EF(7), 2000/609/EF(8), 2003/779/EF(9) 
og 2004/438/EF(10) (de relevante fellesskapsrettsaktene) 
fastsatt slike regler og sertifikater for forsendelser av 
kjøtt, herunder vilt og fjørfe, og kjøttprodukter, bearbeidet 
kjøtt og melk og melkeprodukter til konsum som enten 
er beregnet på en tredjestat eller på sjøtransport over 
landegrensene, enten ved direkte transitt eller etter 
lagring.

4) Forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse som 
er innført til Fellesskapet for lagring i tollagre før 
1. januar 2005, og som ikke er i samsvar med de 
relevante fellesskapsrettsaktene, bør derfor behandles 
på en harmonisert og oversiktlig måte for å unngå 
unødvendige problemer for de berørte foretak og samtidig 
sikre at det fastsettes en endelig frist for hvor lenge slike 
produkter kan oppbevares i Fellesskapet.

5) Det bør derfor fastsettes en overgangsperiode på tolv 
måneder slik at foretak før 1. januar 2005 kan sende fra 
seg produktene som er innført for lagring i tollagre.

6) Det er hensiktsmessig å sikre at alle slike produkter 
som etter 1. januar 2006 fortsatt lagres i tollagre i 
Fellesskapet, og som ikke er i samsvar med de relevante 
fellesskapsrettsaktene, destrueres under tilsyn av 
vedkommende myndighet. Alle kostnader som påløper 
i forbindelse med en slik framgangsmåte, bør belastes 
eieren av forsendelsen.

7) Av hensyn til dyrehelsen er det nødvendig at dette vedtak 
får anvendelse fra 1. januar 2005.

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

(4) EFT L 378 av 31.12.1994, s. 11. Vedtaket sist endret ved vedtak 
2004/118/EF (EUT L 36 av 7.2.2004, s. 34).

(5) EFT L 89 av 4.4.1997, s. 32. Vedtaket sist endret ved vedtak 
2004/427/EF (EUT L 154 av 30.4.2004, s. 8).

(6) EFT L 240 av 23.9.2000, s. 19. Vedtaket sist endret ved vedtak 
2004/437/EF (EUT L 154 av 30.4.2004, s. 66).

(7) EFT L 251 av 6.10.2000, s. 1. Vedtaket sist endret ved vedtak 
2004/413/EF (EUT L 151 av 30.4.2004, s. 57).

(8) EFT L 258 av 12.10.2000, s. 49. Vedtaket sist endret ved vedtak 
2004/415/EF (EUT L 151 av 30.4.2004, s. 73).

(9) EFT L 285 av 1.11.2003, s. 38. Vedtaket sist endret ved vedtak 
2004/414/EF (EUT L 151 av 30.4.2004, s. 65).

(10) EFT L 154 av 30.4.2004, s. 73.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Fram til 31. desember 2005 skal det være tillatt at forsendelser 
av produkter som hører inn under virkeområdet for vedtak 
79/542/EØF, 94/984/EF, 97/221/EF, 2000/572/EF, 2000/585/
EF, 2000/609/EF, 2003/779/EF og 2004/438/EF, og som ble 
innført før 1. januar 2005 til tollagre godkjent i samsvar med 
artikkel 12 nr. 4 bokstav b) i direktiv 97/78/EF, blir ført ut 
av disse lagrene for å bli sendt, samlet eller som delpartier, 
til bestemmelsesstedet som fastsatt i artikkel 12 nr. 8 eller 
artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF, uten at det 
relevante hygienesertifikatet er lagt ved slik det er fastsatt i de 
relevante fellesskapsrettsaktene.

Artikkel 2

Fra 1. januar 2006 skal alle forsendelser som er nevnt i 
artikkel 1 og som fortsatt er lagret, destrueres under tilsyn av 
vedkommende myndighet.

Alle utgifter til slik destruksjon skal belastes eieren av 
forsendelsen.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra den dagen det blir meddelt.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. februar 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen


