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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I lys av erfaringene med og betydningen av å forebygge
og bekjempe zoonoser er det nødvendig å foreta en
omfattende gjennomgang av bestemmelsene i
rådsdirektiv 92/117/EØF av 17. desember 1992 om
vernetiltak med hensyn til visse zoonoser og visse
zoonotiske smittestoffer hos dyr og i produkter av
animalsk opprinnelse med sikte på å hindre infeksjoner
og forgiftninger gjennom næringsmidler(4).

2) En slik omfattende gjennomgang kan omfatte innføring
av nye bestemmelser om rapporteringssystemet for
zoonoser, forbedrede regler for bekjempelse og utrydding
av salmonellose i fjørfeflokker og et system for
bekjempelse av andre zoonoser enn salmonellose.

3) En slik omfattende gjennomgang krever at alle berørte
parter konsulteres og høres, herunder særlig forbruker-
organisasjonene, landbruket og forskerne.

4) I påvente av denne gjennomgangen er det hensiktsmessig
å forlenge både fristen for framlegging av planer fra
tredjestater og fristen for Kommisjonens forpliktelse til å
framlegge for Europaparlamentet og Rådet nye forslag til
bestemmelser —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 92/117/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 14 nr. 2 endres «31. desember 1998» til «ett år
etter ikrafttredelsen av de rettsakter som følger av
forslagene nevnt i artikkel 15a nr. 2».

2. I artikkel 15a gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 endres «1. november 1997» til «31. mars 2000»,

b) i nr. 2 endres «1. juni 1998» til «31. desember 2000».

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. mai 2001 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler. Kommisjonen skal
underrette de andre medlemsstatene om dette.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. juli 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE S. HASSI

Formann Formann

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/72/EF

av 29. juli 1999

om endring av direktiv 92/117/EØF om vernetiltak med hensyn til visse zoonoser og 
visse zoonotiske smittestoffer hos dyr og i produkter av animalsk opprinnelse med sikte på å hindre infeksjoner

og forgiftninger gjennom næringsmidler(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 210 av 10.8.1999, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2001 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. 6.

(1) EFT C 63 av 5.3.1999, s. 8.
(2) Uttalelse avgitt 28. april 1999 (EFT C 169 av 16.6.1999).
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. april 1999 (EFT C 219 av 30.7.1999).

Rådsvedtak av 19. juli 1999.
(4) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 38. Direktivet sist endret ved direktiv 97/22/EF

(EFT L 113 av 30.4.1997, s. 9).

2002/EØS/03/14


