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KOMMISJONSVEDTAK
av 27. desember 2000

om fjerde endring av vedtak 1999/467/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner
i medlemsstatene som offisielt fri for tuberkulose(*)
[meddelt under nummer K(2000) 4144]
(2001/26/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

3)

Frankrike bør derfor erklæres offisielt fri for tuberkulose
i samsvar med bestemmelsene i ovennevnte direktiv.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

4)

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

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
vedlegg A kapittel I nr. 4, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Ved kommisjonsvedtak 1999/467/EF av 15. juli 1999
om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse
medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som
offisielt fri for tuberkulose, og om oppheving av vedtak
97/76/EF(3), sist endret ved vedtak 2000/694/EF(4), ble
det gitt slik status til visse medlemsstater eller regioner i
medlemsstatene.
Vedkommende myndigheter i Frankrike har framlagt
for Kommisjonen dokumentasjon som viser at alle
vilkår fastsatt i vedlegg A kapittel I nr. 4 til direktiv
64/432/EØF, er overholdt, og særlig at mer enn
99,9 % av storfebesetningene i Frankrike, beregnet per
31. desember hvert kalenderår, har vært offisielt fri for
bovin tuberkulose de siste seks år etter hverandre, og at
registrering i en database som ble opprettet i desember
1999, gjør det mulig å spore storfe som er identifisert i
samsvar med Fellesskapets regelverk.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 6 av 11.1.2001, s. 18, 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 181 av 16.7.1999, s. 36.
(4) EFT L 286 av 11.11.2000, s. 41.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Vedlegg I til vedtak 1999/467/EF erstattes med vedlegget til
dette vedtak.

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 27. desember 2000.
For Kommisjonen
David BYRNE
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
«VEDLEGG I
Medlemsstater som er erklært offisielt fri for bovin tuberkulose:
Danmark
Tyskland
Frankrike
Luxembourg
Nederland
Østerrike
Finland
Sverige»
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