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KOMMISJONSVEDTAK

av 19. desember 2000

om endring av kapittel 14 i vedlegg I til rådsdirektiv 92/118/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse ved 
handel innenfor Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet av produkter som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt 
i særlige fellesskapsregler nevnt i vedlegg A avsnitt I i direktiv 89/662/EØF og, med hensyn til sykdomsframkallende 

smittestoffer, i direktiv 90/425/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2000) 3866]

(2001/7/EF)

2003/EØS/23/37

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/118/EØF om fastsettelse 
av krav til dyrehelse og folkehelse ved handel innenfor 
Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet av produkter 
som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i særlige 
fellesskapsregler nevnt i vedlegg A avsnitt I i direktiv 
89/662/EØF og, med hensyn til sykdomsframkallende 
smittestoffer, i direktiv 90/425/EØF(1), særlig artikkel 15, sist 
endret ved kommisjonsvedtak 1999/724/EF(2), og
ut fra følgende betraktninger:

1) Det er visse avvik mellom oversettelsen av den tyske 
teksten og de andre språkversjonene med hensyn til 
handel med ubearbeidet husdyrgjødsel på tvers av 
landegrensene, som bør korrigeres, og for å unngå 
eventuelle sykdomsrisikoer, bør det også innføres bedre 
kontroll av slik handel. 

2) Ved slik handel over landegrensene er det nødvendig å ta 
hensyn til sykdomssituasjonen i medlemsstatene.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I kapittel 14 del I avsnitt A i vedlegg I til rådsdirektiv 
92/118/EØF skal nr. 1 bokstav a) lyde:

«1. a)  Handel med ubearbeidet gjødsel fra andre arter enn 
fjørfe eller dyr av hestefamilien er forbudt, med unntak 
av gjødsel:

  fra et område eller en driftsenhet som ikke er underlagt 
restriksjoner på grunn av en alvorlig, smittsom sykdom, 
og

  som er beregnet på spredning under vedkommende 
myndigheters tilsyn på jord som utgjør en del av eller 
tilhører samme driftsenhet som, enten områdene er 
atskilte eller ikke, ligger på begge sider av grensen 
mellom medlemsstater og innenfor en avstand på cirka 
20 kilometer. Eieren av driftsenheten må registrere disse 
forflytningene over landegrensene for at driftsenheten 
skal bli godkjent. Vedkommende myndigheter skal føre 
register over slike godkjente driftsenheter.»

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2001.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2000.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 2 av 5.1.2001, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 14.

(1)    EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(2)    EFT L 290 av 12.11.1999, s. 32.


