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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989
om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet med
sikte på gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved
direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 9 nr. 4,

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(3), sist endret ved direktiv
92/118/EØF, 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(4), sist endret ved
vedtak 1999/713/EF(5), forbys forsendelse av
storfeprodukter inntil 1. februar 2000.

2) BSE-forekomsten i Portugal beregnet over de siste tolv
månedene er 236 per million dyr som er eldre enn 
24 måneder. I henhold til den internasjonale
dyrehelsekodeks [Det internasjonale kontor for
epizootier (OIE)], 1999-utgaven, vil en stat eller en sone
der det i de siste tolv månedene har vært mer enn 100
tilfeller av BSE per million dyr i den del av
storfebestanden som er eldre enn 24 måneder, 
bli klassifisert som en stat eller en sone med høy 
BSE-forekomst.

3) OIEs dyrehelsekodeks anbefaler at storfekjøtt og
storfekjøttprodukter fra stater eller soner som er
klassifisert som å ha høy forekomst av BSE, bare kan
eksporteres på visse strenge vilkår, som for eksempel et
effektivt fôrforbud, et fast identifikasjonssystem slik at

dyr kan spores tilbake til mordyret og
opprinnelsesbesetningen, fjerning av alt spesifikt
risikomateriale, slakting og destruering av høyrisikodyr
som BSE-tilfellers avkom og fødselskohort. Derfor kan
storfekjøtt og produkter av storfe bare eksporteres på
grunnlag av to ordninger, nemlig en ordning med
sertifisering av besetninger der produktene kommer fra
dyr som er født, oppdrettet og har oppholdt seg i
besetninger hvor det ikke har vært noen tilfeller av BSE
de siste sju årene, eller en datobasert ordning der
produktene kommer fra dyr som er født etter datoen da
det ble vedtatt et effektivt fôrforbud. 

4) Kontoret for næringsmidler og veterinære spørsmål avla
i tidsrommet 14.-18. juni og 25.-29. oktober 1999 besøk
i Portugal i forbindelse med BSE-relaterte spørsmål der
konklusjonen var at Portugal har et effektivt fôrforbud,
og at denne staten har innført et fullstendig regelverk om
identifikasjon og registrering av storfe.

5) Portugal framla for Kommisjonen 3. desember 1999 et
første forslag til en datobasert ordning. Denne ordningen
skal gjennomgås i lys av de tiltakene Portugal har truffet
når det gjelder fôrforbud, muligheten for å spore storfe,
slakting av BSE-tilfellers avkom og fødselskohort, og
fjerning av spesifikt risikomateriale. Videre bør
Kommisjonen avlegge et besøk for å verifisere
gjennomføringen av disse tiltakene før Kommisjonen kan
foreslå for Den faste veterinærkomité en delvis
oppheving av forbudet.

6) Under disse omstendigheter bør forbudet mot forsendelse
av storfeprodukter opprettholdes inntil ordningen
Portugal har foreslått, kan vedtas.

7) 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. I artikkel 4 utgår ordene «inntil 1. februar 2000».

KOMMISJONSVEDTAK 

av 31. januar 2000

om endring av vedtak 98/653/EF om nødtiltak som følge av forekomst av bovin spongiform 
encefalopati i Portugal(*)

[meddelt under nummer K(2000) 212]

(2000/104/EF) 

2002/EØS/03/51

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 29 av 4.2.2000, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2001 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. 14.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(4) EFT L 311 av 20.11.1998, s. 23.
(5) EFT L 281 av 4.11.1999, s. 90.



2. I artikkel 16 skal nr. 1 lyde:

«1. Dette vedtak skal gjennomgås på nytt senest innen 18. mai 2000 i påvente av en samlet
undersøkelse av situasjonen, særlig i lys av utviklingen i sykdomsforekomsten og den faktiske
gjennomføringen av alle de relevante tiltakene, i lys av den datobaserte ordningen som Portugal har
foreslått.»

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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