
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
artikkel 9 og 10, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 93/42/EØF(3), endret ved vedtak
98/548/EF(4), gir tilleggsgarantier med hensyn til
infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe beregnet på
Danmark, Finland, Sverige og visse regioner i Østerrike
som er frie for sykdommen.

2) Østerrike mener at dets territorium er fritt for infeksiøs
bovin rhinotrakeitt, og har oversendt Kommisjonen
underlagsdokumenter for dette.

3) Myndighetene i Østerrike anvender regler som minst
tilsvarer reglene fastsatt i dette vedtak på forflytning av
storfe på sitt territorium.

4) Det bør foreslås visse tilleggsgarantier for å sikre den
framgangen som er gjort i Østerrike. Nevnte vedtak bør
derfor endres slik at alle regioner i Østerrike får de
samme garantiene.

5) For å sikre den framgangen som er gjort, og for å 
sikre at programmene for utrydding av infeksiøs 
bovin rhinotrakeitt blir avsluttet på en vellykket 
måte, fikk Østerrike visse tilleggsgarantier ved
kommisjonsvedtak 95/109/EF(5), sist endret ved vedtak

98/621/EF(6). Vedtaket bør endres i lys av de foreslåtte
tiltakene.

6) Et program for utrydding av infeksiøs bovin rhinotrakeitt
i Østerrike ble godkjent ved kommisjons-vedtak
97/250/EF(7) for tre år. Vedtaket bør oppheves i lys av de
foreslåtte tiltakene.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I kommisjonsvedtak 93/42/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

I del C nr. 4 i helsesertifikatet fastsatt i modell 1 i 
vedlegg F til direktiv 64/432/EØF skal følgende angis for
storfe beregnet på medlemsstater eller regioner i
medlemsstater oppført i vedlegget til dette vedtak:

— «infeksiøs bovin rhinotrakeitt» skal settes inn etter
første strekpunkt, 

— i annet strekpunkt skal det settes inn en henvisning til
kommisjonsvedtak 93/42/EØF.»

2. Vedlegget erstattes med vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2 

I kommisjonsvedtak 95/109/EF gjøres følgende endringer:
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KOMMISJONSVEDTAK 

av 28. juli 1999

om endring av vedtak 93/42/EØF og 95/109/EF om tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs 
bovin rhinotrakeitt for storfe beregnet på visse deler av Fellesskapets territorium, 

og om oppheving av vedtak 97/250/EF(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2477]

(1999/579/EF)

2002/EØS/03/56

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 219 av 19.8.1999, s. 53, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2001 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. 17.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107.
(3) EFT L 16 av 25.1.1993, s. 50.
(4) EFT L 263 av 26.9.1998, s. 35.
(5) EFT L 79 av 7.4.1995, s. 32.

(6) EFT L 296 av 5.11.1998, s. 15.
(7) EFT L 98 av 15.4.1997, s. 19.



1. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

I del C nr. 4 i helsesertifikatet fastsatt i modell 1 i vedlegg
F til direktiv 64/432/EØF skal følgende angis for storfe
beregnet på medlemsstater eller regioner i medlemsstater
oppført i vedlegget til dette vedtak:

— «infeksiøs bovin rhinotrakeitt» skal settes inn etter
første strekpunkt, 

— i annet strekpunkt skal det settes inn en henvisning til
kommisjonsvedtak 95/109/EØF.»

2. I vedlegget utgår henvisningen til Østerrike.

Artikkel 3

Vedtak 97/250/EF oppheves.

Artikkel 4

Dette vedtak trer i kraft 1. oktober 1999.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Medlemsstat Region  

Danmark Alle regioner  

Østerrike Alle regioner  

Finland Alle regioner  

Sverige Alle regioner  
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