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KOMMISJONSVEDTAK

Nr. 23/55

2003/EØS/23/19

av 27. desember 2000
om endring av vedtak 2000/504/EF om innføring av overgangstiltak med hensyn til prøver for bovin tuberkulose innenfor
rammen av rådsdirektiv 64/432/EØF(*)
[meddelt under nummer K(2000) 4141]
(2001/24/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

1. Tittelen på vedtaket skal lyde:
«Kommisjonsvedtak 2000/504/EF av 25. juli 2000
om innføring av overgangstiltak innenfor rammen av
rådsdirektiv 64/432/EØF».

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

2. Ny artikkel 3 skal lyde:
«Artikkel 3
Som unntak fra artikkel 6 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv
64/432/EØF kan medlemsstatene tillate at storfe som er
yngre enn 30 måneder og beregnet på kjøttproduksjon,
og som ikke har gjennomgått prøvene som kreves i
ovennevnte artikkel 6 nr. 2 bokstav a) og b), innføres til
deres territorium på følgende vilkår:

ut fra følgende betraktninger:
1) Ved kommisjonsvedtak 2000/504/EF(3) ble det innført
overgangstiltak med hensyn til prøver for bovin tuberkulose
innenfor rammen av direktiv 64/432/EØF.

1. Disse dyrene:

2) Visse medlemsstater er ikke offisielt fri for bovin
tuberkulose og brucellose og har ennå ikke opprettet et
overvåkingsnettverk, eller dette nettverket er ennå ikke
godkjent etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 i
direktiv 64/432/EØF.

— kommer fra de medlemsstatene som er oppført i
vedlegget,
— kommer fra storfebesetninger som er offisielt fri for
tuberkulose og brucellose,
— ledsages av et helsesertifikat i samsvar med
modell 1 i vedlegg F til direktiv 64/432/EØF, der
særlig nr. 7 i del A er behørig utfylt.

3) Fra 1. januar 2001 får ikke lenger bestemmelsene i artikkel 6
nr. 2 bokstav e) i direktiv 64/432/EØF anvendelse. Under
visse vilkår bør det inntil overvåkingsnettverket er
godkjent eller til det er oppnådd status som offisielt fri for
sykdom, og i alle tilfeller i en overgangsperiode som senest
avsluttes 1. mai 2002, tillates å fravike kravene om prøver
for tuberkulose og brucellose for individuelt storfe som
skal sendes fra visse medlemsstater.

2. Vedkommende myndigheter i avsendermedlemsstaten
har truffet de nødvendige tiltak for sikre at dyrene
oppfyller kravene i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 64/432/
EØF.
3. Avsendermedlemsstaten eller -regionen har minst
samme helsestatus med hensyn til bovin tuberkulose
og brucellose som mottakermedlemsstaten eller regionen.

4) Av hensyn til juridisk klarhet bør alle overgangstiltak som
er vedtatt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 16 nr. 3
i direktiv 64/432/EØF, samles i ett enkelt vedtak. Vedtak
2000/504/EF må derfor endres.

4. Vedkommende myndigheter i mottakermedlemsstaten
skal treffe alle nødvendige tiltak for å holde alle
dyr nevnt i nr. 1, under tilsyn fram til disse dyrene
blir slaktet. Dette tilsynet skal minst omfatte
regelmessig inspeksjon av mottakerbesetningene samt
gjennomføring på dyrene av prøver for påvisning
av bovin tuberkulose og prøvetaking for påvisning
i laboratorium av bovin brucellose i henhold til
bestemmelsene i henholdsvis del I og II i vedlegg A til
direktiv 64/432/EØF.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —
GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
I vedtak 2000/504/EF gjøres følgende endringer:
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 6 av 11.1.2001, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2002 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. 9.
(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 163 av 4.7.2000, s. 35.
(3) EFT L 201 av 9.8.2000, s. 6.

5. Vedkommende myndigheter i mottakermedlemsstaten
skal treffe alle nødvendige tiltak for på en effektiv
måte å hindre at besetninger som er hjemmehørende i
området, blir smittet.»
3.

Tidligere artikkel 3 og 4 blir henholdsvis artikkel 4 og 5.
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4.

I tittelen til vedlegget utgår «i artikkel 1».

5.

På listen over stater oppført i vedlegget, tilføyes «Belgia» og «Spania».
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Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 27. desember 2000.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen

