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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 98/653/EF av 18. november 1998
om nødtiltak som følge av forekomst av bovin
spongiform encefalopati i Portugal(3), endret ved vedtak
1999/517/EF(4), er det forbudt å sende levende storfe,
herunder okser til tyrefekting, fra Portugal. Portugal har
anmodet om et unntak for å kunne sende okser til
tyrefekting. Konklusjonen etter at Kommisjonens kontor
for næringsmidler og veterinære spørsmål avla besøk i
tidsrommet 22. februar-3. mars 1999, var at det ikke kan
utelukkes at okser til tyrefekting har fått BSE-
kontaminert fôr. Det ble imidlertid anbefalt at det gis
tillatelse til å sende okser til tyrefekting forutsatt at
dyrene blir behørig kontrollert, og at de blir destruert etter
kampen i mottakermedlemsstaten, slik at skrottene ikke
kommer inn i næringskjeden for dyr eller mennesker.

2) Ved rådsdirektiv 91/628/EØF av 19. november 1991 om
vern av dyr under transport(5), sist endret ved direktiv
95/29/EF(6), fastsettes det regler for transport av dyr,
særlig om maksimal reisetid og håndteringen av dyrene
under transporten.

3) Ved rådsdirektiv 89/608/EØF av 21. november 1989 om
gjensidig bistand mellom medlemsstatenes forvaltnings-
myndigheter og om samarbeid mellom dem og
Kommisjonen for å sikre riktig anvendelse av veterinær-
og avlsbestemmelsene(7), særlig artikkel 10, fastsettes det

at vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal gi
Kommisjonen opplysninger om transaksjoner som er
eller synes å være i strid med vedtak 98/653/EF, og som
er av særlig interesse på fellesskapsplan.

4) I henhold til direktiv 90/425/EØF skal mottakermedlems-
staten treffe de tiltak som er nødvendig i tilfelle
uregelmessigheter. Det bør utarbeides protokoller for
slike tiltak i mottakermedlemsstatene.

5) Vedtak 98/653/EF bør endres tilsvarende.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 98/653/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

1. Som unntak fra artikkel 2 kan Portugal tillate at det
fra dets territorium til:

a) andre medlemsstater eller til tredjestater sendes fôr til
kjøttetende husdyr som inneholder materiale nevnt i
artikkel 2 bokstav b), forutsatt at dette materialet ikke
har opprinnelse i Portugal, og at vilkårene fastsatt i
artikkel 8 og 9 oppfylles,

b) andre medlemsstater sendes materiale nevnt i artikkel 2
bokstav b) og c), til forbrenning i samsvar med
vilkårene fastsatt i vedlegg I,

c) andre medlemsstater sendes okser til tyrefekting i
samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegg II.

2. Unntaket fastsatt i nr. 1 bokstav b) og i nr. 1 
bokstav c), får anvendelse bare dersom mottakermedlems-
staten har godtatt å motta det aktuelle materialet eller de
aktuelle dyrene.
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3. Mottakermedlemsstatene skal underrette
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om listen over
de forbrenningsanlegg som har tillatelse til å motta
materialet nevnt i nr. 1 bokstav b), og listen over de
tyrefektingsarenaer og tilknyttede anlegg som har tillatelse
til å motta okser til tyrefekting.

4. Mottakermedlemsstaten skal påse at materialet
nevnt i nr. 1 bokstav b), forbrennes i samsvar med vedlegg
I, og at okser til tyrefekting forbrennes etter at de har vært
brukt til formålet nevnt i vedlegg II.

5. Mottakermedlemsstaten skal føre fullstendig
fortegnelse for å dokumentere at denne artikkel er
overholdt.

6. Kommisjonen skal etter å ha bekreftet anvendelsen
av bestemmelsene i denne artikkel ved en fellesskaps-
inspeksjon på stedet i mottakermedlemsstaten, og etter å ha
underrettet medlemsstatene, fastsette datoen for når
forsendelsen av materialet nevnt i nr. 1 bokstav b), kan
begynne.

7. Kommisjonen skal etter å ha vurdert protokollene
nevnt i vedlegg II nr. 13, og etter å ha underrettet
medlemsstatene, fastsette datoen for når forsendelsen av
okser til tyrefekting kan begynne.»

2. I artikkel 5 nr. 1 bokstav a) skal «vedlegg II» endres til
«vedlegg III».

3. Vedlegg II til vedtak 98/653/EF blir «Vedlegg III», og
vedlegget til dette vedtak blir vedlegg II.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.

VEDLEGG

«VEDLEGG II

Vilkår for å sende okser til tyrefekting nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c)

1. Hanndyr av storfe kan i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav c) sendes fra Portugal med sikte på tyrefekting når det

er attestert at dyrene oppfyller vilkårene i nr. 3 og kommer fra besetninger der det ikke har forekommet noe tilfelle

av BSE i løpet av de siste sju år, og som det er bevist oppfyller vilkårene i nr. 2. Vedkommende myndigheter skal

påse at kontrollvilkårene fastsatt i dette vedlegg, overholdes.

Besetninger som oppfyller vilkårene

2. a) En besetning er en gruppe dyr som danner en egen og særlig enhet, det vil si en gruppe dyr som oppdrettes,

anbringes og holdes atskilt fra andre grupper av dyr, og som er identifisert med enhetlige identifikasjonsnumre

for besetning og dyr.

b) En besetning oppfyller vilkårene for å kunne frigis til forsendelse når det i minst sju år ikke har vært noe

bekreftet tilfelle av BSE eller noe mistenkelig tilfelle der diagnosen BSE ikke er blitt utelukket hos noe dyr

som fremdeles var i, hadde oppholdt seg i eller var flyttet fra besetningen.

Dyr som oppfyller vilkårene

3. Storfe oppfyller vilkårene for å kunne frigis til forsendelse dersom:

a) dyret klart har kunnet identifiseres gjennom hele livet, og det dermed har vært mulig å spore den opprinnelige

besetningen og mordyret,

b) mordyret har levd minst seks måneder etter dyrets fødsel,

c) mordyret ikke har utviklet BSE og ikke er mistenkt for å være angrepet av BSE,

d) besetningen der dyret ble født, og alle besetninger der dyret noen gang har oppholdt seg, kan frigis til

forsendelse.

Transport

4. I del C av helsesertifikatet som er vist som modell 1 i vedlegg F til rådsdirektiv 64/432/EØF(1), skal følgende

tilføyes:

«Dyrene oppfyller vilkårene i nr. 1, 2 og 3 i vedlegg II til kommisjonsvedtak 98/653/EF.»

5. Dyrene skal transporteres i forseglede kjøretøyer og sendes direkte til en tyrefektingsarena eller tilknyttede anlegg

som nevnt i artikkel 3 nr. 3.

6. Transporten skal foregå på en slik måte at dyrene kan transporteres i samsvar med reglene i rådsdirektiv

91/628/EØF uten at forseglingen brytes. I unntakstilfeller kan forseglingen brytes av hensyn til dyrenes velferd. I

slike tilfeller skal en offentlig veterinær umiddelbart tilkalles til stedet for å identifisere dyrene og forsegle

kjøretøyet på nytt.

7. Portugal skal ved hjelp av ANIMO-systemet underrette vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet og alle

transittmedlemsstatene om hver forsendelse. ANIMO-meldingen skal inneholde ordene «Okser til tyrefekting i

samsvar med artikkel 3 i kommisjonsvedtak 98/653/EF».

Tiltak i mottakermedlemsstaten

8. Mottakermedlemsstaten skal underrette vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet om at forsendelsen er

ankommet ved å sende dem en kopi på faks eller på annen måte av det offisielle sertifikatet nevnt i nr. 4,

underskrevet av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet.

9. Dyrene skal før tyrefektingen holdes isolert i tilknyttede anlegg i samsvar med nr. 5.

10. Dersom dyrene ikke drepes under tyrefektingen, skal de slaktes umiddelbart etter tyrefektingen og under alle

omstendigheter innen ti dager etter ankomst.

11. Skrottene skal destrueres ved forbrenning.
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12. Kjøretøyene som er benyttet til transporten, og alle tilknyttede anlegg der oksene til tyrefekting er anbrakt, skal

rengjøres og desinfiseres umiddelbart etter at dyrene er fjernet.

13. Mottakermedlemsstaten skal føre detaljerte protokoller over:

a) kontrollene av hvert enkelt dyr ved ankomst, særlig fjerning av transportkjøretøyenes forsegling, sertifikater og

identifikasjon av dyrene,

b) ANIMO-meldingene og tiltakene nevnt i nr. 8,

c) kontrollene av hvordan dyrene anbringes og håndteres før, under og etter tyrefektingen,

d) kontrollene av at dyrene slaktes og at skrottene og alle andre deler av dem, herunder huden, destrueres ved

forbrenning, og at de ikke kommer inn i næringskjeden for dyr eller mennesker eller i gjødsel,

e) rengjøring og desinfisering av transportkjøretøyene og de tilknyttede anleggene der dyrene anbringes,

f) fortegnelser på det stedet der tyrefektingen finner sted, og ved de tilknyttede anleggene,

g) tiltak i tilfelle uregelmessigheter.»
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