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Fellesskapets krav, kan godkjennes.

4) Slik godkjenning kan gis til en tredjestat bare dersom 
det ved en fellesskapsrevisjon er påvist at fôrvarer eller 
næringsmidler som er eksportert til Fellesskapet, oppfyller 
Fellesskapets krav eller likeverdige krav, og dersom den 
kontroll som er foretatt i tredjestaten før forsendelse, anses 
å være så effektiv og hensiktsmessig at den kan erstatte 
eller redusere dokumentkontrollen, identitetskontrollen 
og den fysiske kontrollen som er fastsatt i Fellesskapets 
regelverk.

5) I april 2005 framla De forente stater en søknad for 
Kommisjonen om godkjenning av den kontroll før eksport 
som De forente staters vedkommende myndigheter foretar 

produkter framstilt av jordnøtter som er beregnet på 
eksport til Fellesskapet.

6) I tidsrommet 18.-22. september 2006 besøkte 
Kommisjonens næringsmiddel- og veterinærkontor De 
forente stater for å vurdere kontrollsystemene som brukes 

kontroll som foretas før eksport av disse produktene til 
Fellesskapet, sikrer at produktene oppfyller Fellesskapets 
krav. Det ble konkludert med at De forente stater har et 

i jordnøtter, og velfungerende godkjente laboratorier. 
Vedkommende myndigheter i De forente stater har 
forpliktet seg til å treffe tiltak for å utbedre de små 
manglene som ble påvist.

7) Den kontroll før eksport som De forente stater foretar av 
jordnøtter og produkter framstilt av jordnøtter for å sikre 

bør derfor godkjennes.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 
at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 
om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 
19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier 
for visse forurensende stoffer i næringsmidler(2) er det 

Bare næringsmidler som overholder grenseverdiene, kan 
markedsføres.

2) Ved forordning (EF) nr. 882/2004 er det fastsatt at 
medlemsstatene skal sikre at offentlig kontroll foretas 
regelmessig på grunnlag av en risikovurdering og så ofte 
som er hensiktsmessig for å oppnå målene i forordningen, 
det vil si blant annet å forebygge eller fjerne risikoen for 
mennesker og dyr eller redusere den til et akseptabelt 
nivå.

3) I artikkel 23 i forordning (EF) nr. 882/2004 er det fastsatt 
at den kontroll som en tredjestat foretar av fôrvarer og 
næringsmidler umiddelbart før eksport til Fellesskapet 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 15.1.2008, s. 12, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2010 av 11. juni 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 49 av 16.9.2010, s. 3.

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Forordningen sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).

(2) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1126/2007 (EUT L 255 av 29.9.2007, s. 14).
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8) I henhold til artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 882/2004 skal medlemsstatene tilpasse hyppigheten 
av fysiske kontroller ved import, til de risikoer som er 
forbundet med forskjellige typer av næringsmidler, og 
ta hensyn til blant annet de garantier som vedkommende 
myndigheter i opprinnelsestredjestaten har gitt med 
hensyn til de berørte næringsmidlene. Den systematiske 
kontrollen før eksport som foretas under tilsyn av De 
forente staters landbruksdepartement (USDA) og i 
samsvar med Fellesskapets godkjenning etter artikkel 
23 i forordning (EF) nr. 882/2004, gir medlemsstatenes 
myndigheter sterke garantier. Medlemsstatene bør derfor 
redusere hyppigheten av de fysiske kontrollene av disse 
varene til et nivå som svarer til disse garantiene.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Godkjenning av kontroll før eksport

De forente staters landbruksdepartement (USDA) foretar 
umiddelbart før eksport til Fellesskapet, godkjennes for 
følgende næringsmidler og produkter framstilt av disse 
(heretter kalt «næringsmidler»):

a) jordnøtter som omfattes av KN-kode 12021090 eller 
12022000,

b) jordnøtter som omfattes av KN-kode 20081194 (i 
forbrukeremballasje med en nettovekt på over 1 kg) 
eller KN-kode 20081198 (i forbrukeremballasje med en 
nettovekt som ikke overstiger 1 kg),

c) ristede jordnøtter som omfattes av KN-kode 20081192 
(i forbrukeremballasje med en nettovekt på over 1 kg) 
eller KN-kode 20081196 (i forbrukeremballasje med en 
nettovekt som ikke overstiger 1 kg).

Godkjenningen av kontrollen før eksport gjelder bare jordnøtter 
nevnt i første ledd som er framstilt i De forente stater.

Artikkel 2

Vilkår for godkjenning av kontroll før eksport

1. Forsendelsen skal følges av:

a) resultatene av stikkprøvetaking og analyse som et 
laboratorium godkjent av USDA har foretatt i samsvar med 
bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 
av 23. februar 2006 om fastsettelse av prøvetakings- og 
analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av 
mykotoksiner i næringsmidler(3), eller i samsvar med 
tilsvarende bestemmelser,

b) en attest(4) i henhold til vedlegget som er utfylt, undertegnet 

gjelder næringsmidler fra De forente stater.

2. Hver forsendelse skal merkes med en kode som tilsvarer 
koden på rapporten om resultatene av prøvetakingen og 
analysen, og på attesten nevnt i nr. 1 bokstav b). Hver enkelt 
pose eller annen type emballasje i forsendelsen skal merkes 
med denne koden.

3. Attesten nevnt i nr. 1 bokstav b) er gyldig for import 

utstedelsesdatoen.

Artikkel 3

Oppdeling av en forsendelse

Dersom en forsendelse deles opp, skal hver del av den oppdelte 
forsendelsen til og med engrosleddet følges av kopier av 
attesten nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), som skal være 
attestert av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der 
oppdelingen har funnet sted. Dersom den driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetaket opplyser at denne har til hensikt å dele 
opp forsendelsen, kan vedkommende myndighet også utlevere 
attesterte kopier av attesten når varene frigis for fri omsetning.

Artikkel 4

Offentlige kontroller

Dokumentkontrollen nevnt i artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 882/2004 skal foretas på det stedet der varene først innføres 
til Fellesskapet, og dokumentasjon på denne kontrollen skal 
følge forsendelsen.

(3) EUT L 70 av 9.3.2006, s. 12.
(4) Attest basert på modellen fastsatt i vedlegg I til kommisjonsvedtak 

2007/240/EF av 16. april 2007 om fastsettelse av nye veterinærattester for 
import til Fellesskapet av levende dyr, sæd, embryoer, egg og produkter 
av animalsk opprinnelse (EUT L 104 av 21.4.2007, s. 37). De forklarende 
merknadene til attesten i vedlegg I til ovennevnte vedtak gjelder også for 
attesten fastsatt i vedlegget til dette vedtak. I samsvar med bestemmelsene 
i forordning (EF) nr. 882/2004 vil attestene i framtiden kunne utstedes 
elektronisk, når de nærmere praktiske regler er avtalt.
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I samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav d) og artikkel 23 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 skal 
hyppigheten av de fysiske kontrollene som medlemsstatene skal foreta av forsendelsene av næringsmidler 
nevnt i artikkel 1 i denne forordning, reduseres betydelig, forutsatt at artikkel 2 i denne forordning er 
overholdt.

Artikkel 5

Dette vedtak får anvendelse fra 1. desember 2007.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

STAT Veterinærattest ved import til EU

D
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I.1.  Avsender
Navn

Adresse

Telefonnr.

I.2.  Attestens referansenummer I.2.a.  

I.3.  Sentral vedkommende myndighet

I.4.  Lokal vedkommende myndighet

I.5.  Mottaker
Navn

Adresse
Postnummer
Telefonnr.

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 
Navn

Adresse
Postnummer
Telefonnr.

I.7.  Opprinnelsesstat ISO-kode I.8.  I.9. Be stem melses-
stat

ISO-kode I.10.  

I.11  Opprinnelsessted

Navn  Godkjenningsnummer
Adresse

I.12.  

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato

I.15.  Transportmiddel
Fly   Skip   Jernbanevogn  
 Veigående kjøretøy   Annet  

Dokumentreferanse:

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU

I.17

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varekode (HS-kode)

I.20.  Mengde

I.21.  Produkttemperatur
 Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli

I.23.  Forseglings- og containernummer I.24.  Type kolli

I.25.
 Konsum   Fôr   Videre bearbeiding  

I.26. I.27.  For import eller adgang til EU  

I.28.
 Partinummer Type behandling
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP JORDNØTTER – KONTROLL FØR EKSPORT

II.  Opplysninger om hygiene II.a.  Attestens referansenummer II.b.

I samsvar med kommisjonsvedtak 2008/47/EF om godkjenning av den kontroll før eksport som De forente stater foretar av jordnøtter og 

av godkjent representant for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 1 at varene beskrevet i del I i attesten er framstilt, sortert, håndtert, 
bearbeidet, pakket og transportert i samsvar med god hygienepraksis og har gjennomgått en kontroll før eksport godkjent ved kommisjonsvedtak 
2008/47/EF, og forsikrer at varene som omfattes av denne attest, blir transportert til Det europeiske fellesskap i en container som er i samsvar 
med god hygienepraksis.

alle resultater er vedlagt.

Merknader

Del I:

— Rubrikk I.11: Godkjenningsnummer: Fylles ut bare dersom det er relevant.

— Rubrikk I.19: Bruk den relevante HS-koden fra Verdens tollorganisasjon: 12.02.10, 12.02.20 eller 20.08.11.

— Rubrikk I.20: Oppgi samlet brutto- og nettovekt.

— Rubrikk I.25: Med «videre bearbeiding» menes sortering eller annen form for fysisk behandling før konsum.

— Rubrikk I.28: Type behandling: Velg mellom ristede, bearbeidet på annen måte, uten skall eller med skall.

Offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel:

Dato: Underskrift:

Stempel:


