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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 1 i rådsvedtak 90/218/EØF av 
25. april 1990 om omsetning og administrering av bovint
veksthormon (BST)(3), skal medlemsstatene påse at det
inntil 31. desember 1999 på deres territorium ikke er
tillatt å markedsføre eller på noen som helst måte å tilføre
melkekyr bovint veksthormon.

2) I henhold til artikkel 2 nr. 2 i nevnte vedtak pålegger
Rådet Kommisjonen å gi en gruppe uavhengige
vitenskapsmenn mandat til i samarbeid med
medlemsstatene å vurdere virkningene av bruken av BST,
idet det tas hensyn til uttalelsen fra Komiteen for
veterinærpreparater, særlig med hensyn til hvordan
bruken av dette produktet påvirker forekomster av
jurbetennelse.

3) I henhold til artikkel 2 nr. 1 i nevnte vedtak kan
medlemsstatene foreta begrensede praktiske forsøk med
bruk av bovint veksthormon under kontroll av en

offentlig veterinær, for å framskaffe vitenskapelige data
som Rådet kan ta i betraktning når det skal gjøre et
endelig vedtak. Kommisjonen har ikke mottatt
opplysninger om slike forsøk, og på bakgrunn av
forbudet som fastsettes i dette vedtak, er det ikke behov
for fortsatt å tillate slike forsøk.

4) I henhold til protokollen om dyrevern og dyrs velferd
som er vedlagt traktaten, skal Fellesskapet og
medlemsstatene ved fastsettelse og gjennomføring av
Fellesskapets landbrukspolitikk fullt ut ta hensyn til dyrs
helse og velferd.

5) Ved vedtak 78/923/EØF(4) har Fellesskapet godkjent Den
europeiske konvensjon om beskyttelse av dyr som holdes
for landbruksformål (heretter kalt «konvensjonen»), og
har deponert sitt godkjenningsdokument. Alle
medlemsstatene har også ratifisert konvensjonen.

6) I samsvar med nr. 18 i vedlegget til rådsdirektiv 98/58/EF
av 20. juli 1998 om vern av dyr som holdes for
landbruksformål(5), skal ingen andre stoffer enn dem som
gis for terapeutiske eller profylaktiske formål, 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.

7) BST framstilles ikke til bruk for terapeutiske formål, men
utelukkende for å øke melkeproduksjonen.

RÅDSVEDTAK

av 17. desember 1999

om markedsføring og tilførsel av bovint veksthormon (BST), og om oppheving av vedtak 
90/218/EØF(*)

(1999/879/EF)

2002/EØS/31/13

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 331 av 23.12.1999, s. 71, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2001 av 23. november 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 6 av
24.1.2002, s. 6.

(1) Uttalelse avgitt 16. desember 1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(2) Uttalelse avgitt 9. desember 1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT L 116 av 8.5.1990, s. 27. Direktivet sist endret ved vedtak 94/936/EF

(EFT L 366 av 31.12.1994, s. 19).

(4) EFT L 323 av 17.11.1978, s. 12.
(5) EFT L 221 av 8.8.1998, s. 23.



8) 10. mars 1999 vedtok Vitenskapskomiteen for dyrs helse
og velferd sin rapport om dyrevelferdsaspekter ved bruk
av bovint veksthormon og fastslo at BST øker risikoen
for klinisk jurbetennelse og forlenger behandlingstiden
for jurbetennelse, medfører økt forekomst av klov- og
beinlidelser og kan ha negativ innvirkning på
reproduksjonen samt forårsake alvorlige reaksjoner på
injekssjonstedet.

9) Det er viktig for melkekyrnes helse og produktivitet at de
utsettes for minst mulig stress, siden stress kan øke
forekomsten av sykdommer som jurbetennelse,
klovskader og reaksjoner på injeksjonsstedet. Ifølge
rapporten fra Vitenskapskomiteen for dyrs helse og
velferd har bruken av BST vist seg å føre til en økning av
disse lidelsene, som er både smertefulle og
invalidiserende, og som kan føre til dårligere velferd og
høyere sykelighet. Vitenskapskomiteen mener derfor at
BST ikke bør brukes til melkekyr —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Medlemsstatene skal påse at det fra dette vedtak får
anvendelse, ikke er tillatt på deres territorium å markedsføre
eller på noen som helst måte å tilføre melkekyr bovint
veksthormon.

Artikkel 2

Foretak som kjøper eller produserer stoffer av bovint
veksthormon, og foretak som har tillatelse til å markedsføre
slike stoffer, skal føre registre som gir en kronologisk oversikt

over produserte eller kjøpte mengder og menger som er solgt
eller brukt til andre formål enn markedsføring som fastsatt i
artikkel 1, og navnene på de personer som har kjøpt eller solgt
slike mengder. Disse opplysningene skal på anmodning stilles
til rådighet for vedkommende myndighet og forelegges som
utskrift dersom opplysningene finnes i edb-registre.

Artikkel 3

Forbudet fastsatt i artikkel 1, berører ikke medlemsstatenes
produksjon eller import av bovint veksthormon for eksport til
tredjestater.

Artikkel 4

Vedtak 90/218/EØF oppheves.

Artikkel 5

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2000.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1999.

For Rådet

K. HEMILÄ

Formann
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