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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/15/EF

2002/EØS/31/07

av 10. april 2000
om endring av rådsdirektiv 64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe
og svin innenfor Fellesskapet(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 152,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),
etter å ha rådspurt Regionkomiteen,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I henhold til direktiv 64/432/EØF(4) og rådsforordning
(EF) nr. 820/97 av 21. april 1997 om opprettelse av et
system for identifikasjon og registrering av storfe og om
merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter(5) skal det
opprettes databaser for storfe og svin med opplysninger
om dyrene og deres forflytning.
Det bør sikres at det opprettes funksjonelle nasjonale
databaser for registrering av forflytning av svin —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
I direktiv 64/432/EØF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 14 nr. 3 avsnitt C nr. 3) skal tredje ledd lyde:
«Når det gjelder svin, er det imidlertid bare nr. 2, 3 og 4
som får anvendelse.»

2. I artikkel 14 nr. 3 avsnitt C skal nytt nr. 4) lyde:
«4) For å sikre at de nasjonale databasene for svin settes i
drift, skal det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
17 vedtas egnede bestemmelser for bruken, som skal
omfatte opplysninger om hva de nasjonale databasene
skal inneholde.»
3. Artikkel 18 skal lyde:
«Artikkel 18
De medlemsstater som ikke har innført et godkjent
overvåkningsnettverk, skal sørge for at en database, som er
i samsvar med bestemmelsene i artikkel 14, er i full drift
med hensyn til:
a) storfe, fra 31. desember 1999
b) et register over driftsenheter for svin, i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 14 nr. 3 avsnitt C fra 31.
desember 2000,
c) forflytning av svin, i samsvar med bestemmelsene i
artikkel 14 nr. 3 avsnitt C nr. 3):
— fra driftsenheten hvor de er født, senest
31. desember 2000,
— fra
alle
andre
31. desember 2000.

driftsenheter

senest

I databasen registreres enhver forflytning av svin.
Registreringen skal minst omfatte antallet svin som er
flyttet, identifikasjonsnummeret til driftsenheten eller
besetningen som de flyttes til, samt avgangs- og
ankomstdato.»
Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 105 av 3.5.2000, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2001 av 23. november 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 6 av
24.1.2002, s. 3.
(1) EFT C 100 av 2.4.1998, s. 23.
(2) EFT C 235 av 27.7.1998, s. 59.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 16. juni 1998 (EFT C 210 av 6.7.1998, s. 30),
bekreftet 16. september 1999, Rådets felles holdning av 24. januar 2000
(EFT C 83 av 22.3.2000, s. 84) og europaparlamentsbeslutning av
15. mars 2000.
4
( ) EFT 121 av 29.7.1964, s.1977/64. Direktivet endret og ajourført ved
rådsdirektiv 98/99/EF (EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107).
(5) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

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 sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.
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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 Luxembourg, 10. april 2000.
For Europaparlamentet

For Rådet

N. FONTAINE

J. GAMA

President
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