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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 om
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet(1), endret og ajourført ved direktiv 97/12/EF(2),
sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/20/EF(3), særlig artikkel 14 nr. 3 avsnitt C nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å sikre at databasen for svin fungerer tilfredsstillende,
er det viktig å fastsette hvilke opplysninger denne
databasen bør inneholde.

2) Som et første skritt bør det fastsettes hvilke opplysninger
databasen skal inneholde med hensyn til registrering av
driftsenheter for svin.

3) Det er viktig at alle databaser i medlemsstatene
inneholder visse obligatoriske opplysninger, og det bør
fastsettes en liste over valgfrie tilleggsopplysninger.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Registeret over driftsenheter skal inneholde minst
følgende opplysninger om hver driftsenhet for svin:

a) landkoden og identifikasjonsnummeret, som ikke skal
inneholde mer enn tolv sifre (landkoden ikke medregnet),

b) driftsenhetens adresse,

c) navn og adresse til vedkommende som er ansvarlig for
dyrene,

d) geografiske koordinater eller tilsvarende geografisk
angivelse for driftsenheten,

e) et datafelt der det for vedkommende myndighet er mulig å
skrive inn helseopplysninger, for eksempel restriksjoner
med hensyn til forflytning, status eller andre relevante
opplysninger som har med fellesskapsprogrammer eller
nasjonale programmer å gjøre.

2. I tillegg til opplysningene fastsatt i nr. 1 kan registeret
over driftsenheter inneholde følgende opplysninger om hver
driftsenhet for svin:

a) type produksjon,

b) kapasitet,

c) navn og adresse til eieren av driftsenheten,

d) navn og adresse til vedkommende som er ansvarlig for
helsetiltak,

e) andre opplysninger som vedkommende myndighet anser
som nødvendige.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke av
opplysningene nevnt i nr. 2 som finnes i registeret over
driftsenheter i deres nasjonale databaser for svin.

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. oktober 2000

om fastsettelse av nærmere regler for registrering av driftsenheter i nasjonale 
databaser for svin i samsvar med rådsdirektiv 64/432/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2000) 3075]

(2000/678/EF)

2002/EØS/37/23

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 281 av 7.11.2000, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2001 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. 13.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 
(2) EFT L 109 av 25.4.1997, s. 1. 
(3) EFT L 163 av 4.7.2000, s. 35.  
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. oktober 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen


