
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37 og artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(1),

etter å ha rådspurt Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 64/432/EØF(3) er endret og ajourført ved
direktiv 97/12/EF(4) og ved direktiv 98/46/EF(5).

2) Problemer knyttet til gjennomføringen av direktiv
64/432/EØF, som endret ved de to ovennevnte
direktivene, gjør at det bør vedtas overgangstiltak for å
unngå forstyrrelser i handelen med levende storfe og
svin.

3) I henhold til direktiv 64/432/EØF 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(6) skal det opprettes
databaser, blant annet for storfe, med opplysninger om
dyrene og deres forflytning. 

4) Det har oppstått problemer med anvendelsen av
dyrehelsebestemmelsene, særlig i forbindelse med
identifikasjonen og registreringen av dyr.

5) Direktiv 64/432/EØF bør endres for å sikre samsvar i
fellesskapsreglene og gi Kommisjonen mulighet til å
vedta overgangstiltak slik at medlemsstatene kan tilpasse
seg de nye handelsforholdene.

6) Det er derfor hensiktsmessig å utsette ikrafttredelsen av
visse bestemmelser i nevnte direktiv.

7) Tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(7) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 64/432/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 6 nr. 2 skal ny bokstav e) lyde: 

«e) fram til 31. desember ikke være underlagt kravene om
prøver fastsatt i bokstav a) eller b) dersom det dreier
seg om storfe som er yngre enn 30 måneder og
beregnet på kjøttproduksjon, og som:

— kommer fra en storfebesetning som er offisielt fri
for tuberkulose og brucellose,

— følges av et helsesertifikat etter modell 1 i vedlegg
F, der del A nr. 7 er behørig utfylt, 

— forblir under tilsyn til de blir slaktet,

— under transporten ikke har vært i kontakt med
storfe som kommer fra besetninger som ikke er
offisielt fri for disse sykdommene,

og dersom 

— disse bestemmelsene begrenses til å gjelde handel
mellom medlemsstater som har samme helsestatus
med hensyn til tuberkulose og brucellose, 

— mottakermedlemsstaten treffer alle nødvendige
tiltak for å unngå enhver smitte av besetninger som
er hjemmehørende i området,

— medlemsstatene innfører et egnet system for
stikkprøvekontroller, inspeksjoner og kontroller
for å sikre en effektiv gjennomføring av disse
reglene, 

— Kommisjonen skal kontrollere anvendelsen av
dette direktiv for å sikre at medlemsstatene
overholder disse reglene fullt ut.»

2. I artikkel 6 nr. 3 annet ledd erstattes «31. desember 1999»
med «31. desember 2000».

3. I artikkel 16 tilføyes følgende nr.:

«3. For å lette overgangen til den nye ordningen som er
fastsatt i dette direktiv, kan Kommisjonen etter
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av 16. mai 2000

om endring av rådsdirektiv 64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe 
og svin innenfor fellesskapet(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 163 av 4.7.2000, s. 35, 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 51 av 23.2.2000, s. 31. 
(2) Europaparlamentsuttalelse av 16. mars 2000 (ennå ikke offentliggjort i

EFT) og rådsvedtak av 17. april 2000.
(3) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv

98/99/EF (EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107).
(4) EFT L 109 av 25.4.1997, s.1.
(5) EFT L 198 av 15.7.1998, s.22.
(6) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1. (7) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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framgangsmåten fastsatt i artikkel 17a, vedta
overgangstiltak som skal gjelde i et tidsrom på høyst to år.»

4. Artikkel 17 skal lyde: 

«Artikkel 17

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste veterinærkomité
nedsatt ved rådsbeslutning 68/361/EØF (heretter kalt
«komiteen»). 

2. Når det vises til dette nr., får artikkel 5 og 7 i
rådsbeslutning 1999/468/EF anvendelse.

Fristen nevnt i artikkel 5 nr. 6 i rådsbeslutning
1999/468/EF, er fastsatt til tre måneder. 

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

5. Ny artikkel 17a skal lyde:

«Artikkel 17a

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste veterinærkomité
nedsatt ved rådsbeslutning 68/361/EØF (heretter kalt
«komiteen»). 

2. Når det vises til dette nr., får artikkel 5 og 7 i
rådsbeslutning 1999/468/EF anvendelse samtidig som det
tas hensyn til bestemmelsene i artikkel 8 i denne.

Fristen nevnt i artikkel 5 nr. 6 i rådsbeslutning
1999/468/EF, er fastsatt til tre måneder. 

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

6. I vedlegg A del I nr. 2 bokstav c) tredje strekpunkt innsettes
ordet «eller» mellom nr. 1) og 2).

7. I vedlegg A del I nr. 4 og i vedlegg A del II nr. 7 skal ny
bokstav b) lyde:

«b) hvert storfe identifiseres i samsvar med
fellesskapsreglene, og» 

8. I vedlegg F modell 1 del A skal nytt nr. 7 lyde:

«7. (3) er yngre enn 30 dager, beregnet på kjøttproduksjon
og kommer fra en storfebesetning som er offisielt
fri for tuberkulose, brucellose og leukose, og som
avsendes i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav e)
i direktiv 64/432/EØF med registreringsnr. …»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal fra 1. desember 1999 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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 oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

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 Brussel, 16. mai 2000
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