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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 direktiv 2000/20/EF(2), særlig
artikkel 16 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv
64/432/EØF skal storfe beregnet på handel innenfor
Fellesskapet, komme fra en driftsenhet offisielt fri for
bovin tuberkulose og dessuten, når det gjelder dyr som er
eldre enn seks uker, ha reagert negativt på en intrakutan
tuberkulinprøve som er utført i løpet av de siste 30 dager
før forsendelsen, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg
B nr. 32 bokstav d).

2) Prøven nevnt ovenfor er ikke påkrevd dersom dyrene
kommer fra en medlemsstat eller en del av en
medlemsstat som er anerkjent som offisielt fri for
tuberkulose, eller fra en medlemsstat eller en del av en
medlemsstat som er tilknyttet et godkjent
overvåkingsnettverk.

3) Visse medlemsstater er ikke offisielt fri for bovin
tuberkulose og har ennå ikke opprettet et
overvåkingsnettverk. De har imidlertid i samsvar med
rådsdirektiv 71/285/EØF(3) innført et system med
tuberkulinprøver som utføres av en godkjent veterinær
utenfor opprinnelsesbesetningen både i lokalene til
godkjente forhandlere og ved oppsamlingssentralene i
løpet av de siste 30 dager før de skal sendes til andre
medlemsstater.

4) Siden 1. juli 1999 er det ikke lenger i samsvar med
direktiv 64/432/EØF å utføre tuberkulinprøven utenfor
opprinnelsesbesetningen med henblikk på utstedelse av

sertifikat. Det synes hensiktsmessig å tillate, på visse
vilkår før overvåkingsnettverket er godkjent i samsvar
med artikkel 17 og under alle omstendigheter i en
overgangsperiode på høyst to år, at tuberkulinprøven
foretas utenfor opprinnelsesbesetningen i løpet av de siste
30 dager før forsendelse.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 bokstav
a) første ledd i direktiv 64/432/EØF kan de medlemsstater som
er oppført i vedlegget, tillate at den intrakutane
tuberkulinprøven som er påkrevd for utstedelse av sertifikat til
storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet, foretas utenfor
opprinnelsesbesetningen.

2. Medlemsstater som benytter seg av unntaket fastsatt i nr.
1, skal påse at det for storfe som er eldre enn seks uker, bare
utstedes sertifikat for handel innenfor Fellesskapet dersom de
oppfyller følgende vilkår:

— de kommer fra besetninger som er offisielt fri for bovin
tuberkulose, og

— de har reagert negativt som definert i vedlegg B nr. 32
bokstav d) i direktiv 64/432/EØF, på en intrakutan
tuberkulinprøve utført i løpet av de siste 30 dager før
utstedelse av sertifikat.

Artikkel 2

Medlemsstater som foretar tuberkulinprøver som nevnt i
artikkel 1, skal påse at storfe beregnet på handel innenfor
Fellesskapet som har gjennomgått slik prøve, skal ledsages av
et helsesertifikat som fastsatt i vedlegg F modell 1 i direktiv
64/432/EØF, med følgende endringer:

1. i del A nr. 3 annet strekpunkt erstattes ordene «artikkel 6 nr.
2» med ordene «artikkel 6 nr. 2 bokstav b) og c)»,

2. i tabellen i del A nr. 3 annet strekpunkt utgår raden som
vedrører tuberkulinprøve og ordet «prøve» i overskriften
til fjerde kolonne,

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. juli 2000

om innføring av overgangstiltak med hensyn til prøver for bovin tuberkulose innenfor
rammen av rådsdirektiv 64/432/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2000) 2259]

(2000/504/EF)

2002/EØS/37/11

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 201 av 9.8.2000, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2001 av 11. desember 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av
7.3.2002. s. 6.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 
(2) EFT L 163 av 4.7.2000, s. 35.
(3) EFT L 179 av 9.8.1971, s. 1.
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3. i del C skal nytt nr. 6 lyde:

«6. dyret har gjennomgått prøve for bovin tuberkulose med negativt resultat i løpet av de siste 30
dager før utstedelse av sertifikat i samsvar med kommisjonsvedtak 2000/504/EF etter følgende
framgangsmåte:

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fram til 1. mai 2002.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. juli 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

Medlemsstater som anvender tiltakene fastsatt i artikkel 1 i dette vedtak:

— Frankrike

— Irland

Prøve

Tuberkulinprøve

Prøve ikke påkrevd for 
følgende grupper dyr

Dyr som er yngre enn seks
uker

Påkrevd
Ja/Nei(4)(5)

Dato for prøven


