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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 23 av 28.1.2000, s. 76, 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.
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(5) EFT L 173 av 7.5.1997, s. 1.

(6) EFT L 217 av 17.8.1999, s. 62.
(7) EFT L 144 av 9.6.1999, s. 35.
(8) EFT L 122 av 12.5.1999, s. 40.
(9) EFT L 144 av 9.6.1999, s. 34.
(10) EFT L 209 av 7.8.1999, s. 32.
(11) EFT L 273 av 23.10.1999, s. 14.

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 rådsdirektiv 98/99/EF(2), særlig
vedlegg A kapittel I nr. 4 og vedlegg A kapittel II nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 1999/466/EF av 15. juli 1999 om
fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlems-
stater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for
brucellose, og om oppheving av vedtak 97/175/EF(3), ble
det gitt slik status til visse medlemsstater eller regioner i
medlemsstatene til 31. desember 1999.

2) Ved kommisjonsvedtak 1999/467/EF av 15. juli 1999 om
fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlems-
stater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for
tuberkulose, og om oppheving av vedtak 97/76/EF(4), ble
det gitt slik status til visse medlemsstater eller regioner i
medlemsstatene til 31. desember 1999.

3) I samsvar med vedlegg A kapittel I nr. 4 bokstav b) og
vedlegg A kapittel II nr. 7 bokstav b) til direktiv
64/432/EØF 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
henholdsvis brucellose og tuberkulose.

4) De midlertidige begrensningene i status som offisielt fri for
bovin tuberkulose og brucellose fastsatt i vedtakene nevnt

ovenfor, ble innført som følge av mangel på samsvar
mellom datoene i forskjellige rettsakter, og særlig fordi
visse elementer av identifikasjonssystemet skulle være i
full drift innen 31. desember 1999 i samsvar med
ovennevnte forordning.

5) Siden opprettelsen av en elektronisk database for
identifisering og registrering av storfe utgjør et viktig
element i systemet fastsatt ved rådsforordning (EF) nr.
820/97, har Kommisjonen anerkjent at databasene er i full
drift i Østerrike ved vedtak 1999/571/EF(6), i Danmark ved
vedtak 1999/376/EF(7), i Finland ved vedtak 1999/317/EF(8),
i Luxembourg ved vedtak 1999/375/EF(9), i Nederland ved
vedtak 1999/546/EF(10) og i Sverige ved vedtak
1999/693/EF(11).

6) Med hensyn til Tyskland har Kommisjonen mottatt
tilstrekkelige opplysninger til å vurdere databasen som i
full drift, men denne vurderingen kan eventuelt tas opp til
ny gjennomgang som følge av resultatene fra en
forestående kontroll på stedet.

7) Med hensyn til Italia og Det forente kongerike er det
nødvendig med en periode på ytterligere seks måneder for
å fullføre opprettelsen av den ovennevnte databasen.
Derfor bør storfebesetninger i regionene Bozano og Trento
gis status som offisielt fri for tuberkulose og storfe-
besetninger i regionen Bolzano og Storbritannia gis status
som offisielt fri for brucellose til 30. juni 2000, med
forbehold for en ny gjennomgang innen denne datoen.

8) Derfor bør vedtak 1999/466/EF og 1999/467/EF tilpasses
den rettslige situasjonen som gjelder fra 1. januar 2000.

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

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. desember 1999

om endring av vedtak 1999/466/EF og 1999/467/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse
medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for henholdsvis brucellose og tuberkulose(*)

[meddelt under nummer K(1999) 5007]

(2000/69/EF)

2002/EØS/03/151



GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. I vedtak 1999/466/EF gjøres følgende endringer:

a) I tittelen til vedlegg I utgår ordene «fram til 31. desember 1999».

b) I tittelen til vedlegg II endres ordene «til 31. desember 1999» til «til 30. juni 2000».

2. I vedtak 1999/467/EF gjøres følgende endringer:

a) I tittelen til vedlegg I utgår ordene «til 31. desember 1999».

b) I tittelen til vedlegg II endres ordene «til 31. desember 1999» til «til 30. juni 2000».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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