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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet(1), sist endret ved direktiv 98/99/EF(2), særlig
vedlegg A kapittel II nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstater eller regioner i medlemsstatene kan
erklæres offisielt fri for brucellose dersom de oppfyller
visse vilkår fastsatt i direktiv 64/432/EØF.

2) Kommisjonsvedtak 97/175/EF(3) av 18. desember 1996
om fastsettelse av kontrollmetoder med sikte på å opprett-
holde status for storfebesetninger i visse medlemsstater og
regioner i medlemsstatene som offisielt fri for brucellose,
fastsetter hvilke medlemsstater og regioner i medlems-
statene som oppfyller disse kriteriene. 

3) Dette vedtak vil ikke bli tilpasset den rettslige situasjonen
1. juli 1999 siden direktiv 64/432/EØF ble endret ved
direktiv 98/46/EF(4). Videre er visse bestemmelser for å
anerkjenne av medlemsstater eller regioner som offisielt fri
for brucellose, endret ved direktiv 98/46/EF. Vedtak
97/175/EF bør oppheves.

4) I samsvar med bestemmelsene i direktiv 64/432/EØF kan
medlemsstater eller regioner erklæres for offisielt fri for
brucellose dersom de oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg A
kapittel II nr. 7, og de opprettholder denne statusen så lenge
de oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg A kapittel II nr. 8.

5) Medlemsstater og regioner som er offisielt fri for bovin
brucellose skal rapportere alle tilfeller av brucellose til
Kommisjonen, som kan framlegge forslag til vedtak om at

statusen oppheves midlertidig eller oppheves i samsvar med
bestemmelsene i vedlegg A kapittel II nr. 9 til nevnte direktiv.

6) I samsvar med vedlegg A kapittel II nr. 7 bokstav b) er et
identifikasjonssystem som gjør det mulig å identifisere
opprinnelses- og transittbesetninger for hvert storfe i samsvar
med rådsforordning (EF) nr. 820/97(5), en forutsetning for å
tildele status som offisielt fri for bovin brucellose.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

De medlemsstater og regioner i medlemsstatene som er nevnt
henholdsvis i vedlegg I og II til dette vedtak, erklæres offisielt
fri for bovin brucellose.

Artikkel 2

Vedtaket skal gjennomgås på nytt før 31. desember 1999.

Artikkel 3

Vedtak 97/175/EF oppheves.

Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 1999.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. juli 1999

om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt
fri for brucellose, og om oppheving av vedtak 97/175/EF(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2092]

(1999/466/EF)

2002/EØS/03/143

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 181 av 16.7.1999, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107.
(3) EFT L 73 av 14.3.1997, s. 16.
(4) EFT L 198 av 15.7.1998, s. 22.



VEDLEGG I

MEDLEMSSTATER SOM ER ERKLÆRT OFFISIELT FRI FOR BOVIN BRUCELLOSE TIL
31. DESEMBER 1999 

Danmark Østerrike
Tyskland Finland
Luxembourg Sverige
Nederland(1)

VEDLEGG II

REGIONER I MEDLEMSSTATENE SOM ER ERKLÆRT OFFISIELT FRI FOR BOVIN
BRUCELLOSE TIL 31. DESEMBER 1999

Storbritannia (Det forente kongerike) Provinsen Bolzano (Italia)
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(1) Fra 1. august 1999.


