
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 19 av 25.1.2000, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001,
s. 5.

(1) EFT L 221 av 8.8.1998, s. 23.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 98/58/EF av 20. juli 1998 om
vern av dyr som holdes for landbruksformål(1), særlig 
artikkel 6 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen
rapporter om inspeksjonene fastsatt i artikkel 6 i direktiv
98/58/EF.

2) Format, innhold og framleggelseshyppighet for medlems-
statenes inspeksjonsrapporter skal harmoniseres, og det
er viktig å innhente opplysninger om både mengden av
og kvaliteten på inspeksjonene for å vurdere om det er
sikret samsvar med direktiv 98/58/EF i medlemsstatene.

3) Resultatene av disse inspeksjonene er relevante for
Kommisjonen, som framlegger særlige rapporter for Den
faste veterinærkomité på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i
direktiv 98/58/EF.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen en
rapport med resultatene av inspeksjonene som er foretatt i
forbindelse med vern av dyr som holdes for landbruksformål.

2. På bakgrunn av bestemmelsene i artikkel 6 nr. 3 i 
direktiv 98/58/EF skal rapporten være i samsvar med
opplysningene angitt i vedlegget.

Artikkel 2

Rapporten skal framlegges for Kommisjonen annethvert år
innen siste virkedag i april, og første gang innen 30. april 2002.

Artikkel 3

Dette vedtak trer i kraft 1. januar 2000.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 17. desember 1999

om minstekrav til inspeksjon av driftsenheter med dyr som holdes for landbruksformål(*)

[meddelt under nummer K(1999) 4534]

(2000/50/EF)

2002/EØS/03/12



VEDLEGG

1. Dyreart eller -kategori

— Kalver

— Svin

— Verpehøner
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2. Tabell over påkrevde opplysninger om hver dyreart eller -kategori basert på vedlegget til
rådsdirektiv 98/58/EF

PÅKREVDE OPPLYSNINGER OM HVER DYREART ELLER -KATEGORI
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MEDLEMSSTAT: År:  

Dyreart eller -kategori:

� Kalver

� Svin

� Verpehøner  

Antall driftsenheter: Antall kontroller/ 

gjennomsnitt:........  

Overtredelsenes art og antall Antall rettssaker 

som følge av 

disse  

Definisjon Samlet Andre

(i samsvar med direktiv 98/58/EF) antall sanksjoner

Personell Dyrene skal passes av et tilstrekkelig antall personer som har egnet kunnskap. 

Kontroll Dyrene skal kontrolleres minst én gang per dag.

Det skal være tilstrekkelig belysning slik at dyrene kan kontrolleres grundig 

på ethvert tidspunkt.

Dyr som synes å være syke eller skadede, må omgående gis behandling på 

egnet måte.

Om nødvendig skal syke eller skadede dyr isoleres på egnet sted.     

Registrering Dyrenes eier eller røkter skal føre et register over all medisinsk behandling som er gitt,

og over antall døde dyr som oppdages under hver kontroll. Disse registrene skal 

oppbevares i et tidsrom på minst tre år.     

Fri bevegelighet Et dyrs frie bevegelighet skal ikke begrenses på en slik måte at dyret påføres unødig 

lidelse eller skade.    

Bygninger Materialer og utstyr som dyrene kan komme i kontakt med, må ikke være skadelige for 

dyrene.

Det skal ikke finnes noen skarpe kanter eller utstikkende deler.

Luftsirkulasjon, støvmengde, temperatur, relativ luftfuktighet og gasskonsentrasjoner 

må holdes på et nivå som ikke er skadelig for dyrene.

Dyr som holdes innendørs, skal ikke oppholde seg i mørke hele tiden eller uten et 

passende tidsrom med hvile fra kunstig belysning.     

Utstyr Dersom dyrenes helse og velferd er avhengig av et kunstig ventilasjonssystem, skal det

finnes et egnet reservesystem som sikrer tilstrekkelig utskifting av luften for å ivareta

dyrenes helse og velferd i tilfelle systemet svikter, og det skal finnes et alarmsystem 

som varsler om svikten.      

Fôr, vann og Ingen andre stoffer enn dem som gis for terapeutiske eller profylaktiske formål eller 

andre stoffer for avlsteknisk behandling som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i direktiv 

96/22/EF(1), skal gis til et dyr med mindre det er vist med vitenskapelige undersøkelser

av dyrs velferd eller ved erfaring at virkningen av stoffet ikke er skadelig for dyrets

helse eller velferd.     

Operative inngrep Henvisning til nasjonale bestemmelser.     

Avlsmetoder Det må ikke anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder som påfører eller kan 

påføre noen av de aktuelle dyrene lidelse eller skade.

Denne bestemmelsen skal ikke utelukke bruk av visse metoder som kan medføre 

minimal eller kortvarig lidelse eller skade, eller som kan nødvendiggjøre inngrep som 

ikke vil medføre varig skade, når disse metodene er tillatt i henhold til nasjonale 

bestemmelser.     

(1) Rådsdirektiv 96/22/EF av 29. april 1996 om forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister innenfor husdyrhold
(EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3).  

Råd Krav 


