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KOMMISJONSVEDTAK

av 24. januar 2001

om fastsettelse av en modell for listene over enheter som er godkjent av medlemsstatene for handel med levende dyr, sæd og 
embryoer innenfor Fellesskapet, og om reglene som gjelder for oversending av disse listene til Kommisjonen(*)

[meddelt under nummer K(2001) 143]

(2001/106/EF)

2003/EØS/23/22

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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 2000/25/EF(2), særlig 
artikkel 11 nr. 6,

under henvisning til rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 1988 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med dypfryst 
sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd(3), 
sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og 
Sverige, særlig artikkel 5 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 
1989 om krav til dyrehelse ved handel med embryoer fra storfe 
innenfor Fellesskapet og innførsel av slike embryoer fra 
tredjestater(4), sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, 
Finland og Sverige, særlig artikkel 5 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990 
om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien 
og innførsel av slike dyr fra tredjestater(5), sist endret ved 
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig 
artikkel 7,

under henvisning til rådsdirektiv 90/429/EØF av 26. juni 1990 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd 
innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd(6), sist endret 
ved vedtak 1999/608/EF(7), særlig artikkel 5 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 
Fellesskapet(8), sist endret ved vedtak 94/953/EF(9), særlig 
artikkel 2 nr. 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Handel innenfor Fellesskapet med storfe, svin, sauer, 
geiter og hester kan foregå fra oppsamlingssentraler 
som er godkjent av vedkommende myndigheter i 
medlemsstaten der den enkelte sentral ligger.

2) Handel innenfor Fellesskapet med storfesæd og 
rånesæd kan foregår fra stasjoner som er godkjent av 
vedkommende myndigheter i medlemsstaten der den 
enkelte stasjon ligger.

3) Handel innenfor Fellesskapet med embryoer og egg fra 
storfe er tillatt dersom embryoene og eggene er innsamlet, 
behandlet og lagret av embryooppsamlingsgrupper som er 
godkjent av vedkommende myndigheter i medlemsstaten 
der den enkelte gruppe er virksom.

4) Hver medlemsstat skal oversende Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene listene over oppsamlingssentraler, 
sædstasjoner og embryooppsamlingsgrupper som den har 
godkjent på sitt territorium.

5) Det er nødvendig å harmonisere modellen for disse 
listene og den måten de oversendes på, slik at det blir 
lettere å få adgang til ajourførte lister i Fellesskapet.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Listene over enhetene som er oppført i vedlegg I, vil bli 
oversendt Kommisjonen i formatet Word 97 (eller tidligere 
versjoner), Excel 97 (eller tidligere versjoner) eller pdf, til 
følgende e-postadresse: Inforvet@cec.eu.int.

Listene vil bli utarbeidet i samsvar med modellene i 
vedlegg II.

Kommisjonen skal innenfor rammen av Den faste 
veterinærkomité underrette medlemsstatene om eventuelle 
endringer i format eller bestemmelsessted.

(1)    EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2)    EFT L 163 av 4.7.2000, s. 35.
(3)    EFT L 194 av 22.7.1988, s. 1.
(4)    EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1.
(5)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42.
(6)    EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62.
(7)    EFT L 242 av 14.9.1999, s. 20.
(8)    EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.
(9)    EFT L 371 av 31.12.1994, s. 14.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 39 av 9.2.2001, s. 39, 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.
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. januar 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG I

1. Oppsamlingssentraler godkjent i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF, artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
90/426/EØF og artikkel 2 nr. 9 i direktiv 91/68/EØF.

2. Sædstasjoner godkjent i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 88/407/EØF og artikkel 5 nr. 1 i direktiv 
90/429/EØF.

3. Embryooppsamlingsgrupper godkjent i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 89/556/EØF.
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VEDLEGG II

Hver liste skal ha én av overskriftene nedenfor. Disse overskriftene omfatter listens indeksnummer, en definisjon av de 
berørte enhetene, medlemsstatens ISO-kode og dato for utarbeiding av listen (dag/måned/år). Enhetene vil bli oppført i 
numerisk orden etter godkjennings- eller registreringsnummer i samsvar med modellene i dette vedlegget.

I. Oppsamlingssentraler

 a)

 — Liste over oppsamlingssentraler som er godkjent for handel med storfe (direktiv 64/432/EØF), hester (direktiv 
90/426/EØF), sauer og geiter (direktiv 91/68/EØF) innenfor Fellesskapet

 — .. (medlemsstatens ISO-kode)

 — .. / .. / …. (dato for utarbeiding)

ISO-kode
Godkjennings-

 nummer
Oppsamlings-

 sentralens navn
Oppsamlings -

sentralens adresse

Telefon nummer, 
tele faksnummer, 

e-postadresse
Art

 
 b)

 — Liste over oppsamlingssentraler som er godkjent for handel med svin (direktiv 64/432/EØF) innenfor 
Fellesskapet

 — .. (medlemsstatens ISO-kode)

 — .. / .. / …. (dato for utarbeiding)

ISO-kode
Godkjennings-

 nummer
Oppsamlings-

 sentralens navn
Oppsamlings -

sentralens adresse

Telefon nummer, 
tele faksnummer, 

e-postadresse

II. Sædstasjoner

 a)

 — Liste over sædstasjoner som er godkjent for handel med storfesæd (direktiv 88/407/EØF) innenfor 
Fellesskapet

 — .. (medlemsstatens ISO-kode)

 — .. / .. / …. (dato for utarbeiding)

ISO-kode Registrerings nummer Sædstasjonens navn Sædstasjonens adresse
Telefon nummer, 
tele faksnummer, 

e-postadresse

 b)

 — Liste over sædstasjoner som er godkjent for handel med rånesæd (direktiv 90/429/EØF) innenfor 
Fellesskapet

 — .. (medlemsstatens ISO-kode)

 — .. / .. / …. (dato for utarbeiding)

ISO-kode Registrerings nummer Sædstasjonens navn Sædstasjonens adresse
Telefon nummer, 
tele faksnummer, 

e-postadresse
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III. Embryooppsamlingsgrupper

 — Liste over embryooppsamlingsgrupper som er godkjent for handel med embryoer og egg fra storfe (direktiv 
89/556/EØF) innenfor Fellesskapet

 — .. (medlemsstatens ISO-kode)

 — .. / .. / …. (dato for utarbeiding)

ISO-kode Registrerings nummer
Navn på 

gruppe veterinæren(e)

(ET eller ET/IVF)(*)
Gruppeveterinæren(e)s 

adresse(r)

Telefon nummer, 
tele faksnummer, 

e-postadresse

        (*) ET for embryooppsamlingsgruppe, ET/IVF for embryoproduksjonsgruppe.


