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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit 
innenfor Fellesskapet(1), særlig artikkel 14 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Modellene for helsesertifikater for handel innenfor 
Fellesskapet med slaktedyr, oppfôringsdyr og avlsdyr av 
sau og geit er fastsatt i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF 
som henholdsvis modell I, II og III.

2) Det har oppstått problemer i forbindelse med sertifikatet 
for medlemsstatene når den offentlige veterinæren ikke 
har kunnet bekrefte at vilkårene om oppholdssted og 
forbud mot flytting er oppfylt, noe bare gårdbrukeren har 
opplysninger om.

3) Det bør framgå klart av helsesertifikatene at bekreftelsen 
på at vilkårene om oppholdssted og forbud mot flytting 
er oppfylt, bygger på en erklæring fra gårdbrukeren 
eller en undersøkelse av registre ført i samsvar med 
rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om 
opprettelse av et system for identifikasjon og registrering 

 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 340 av 23.12.2005, s. 68, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2004/554/EF (EUT L 248 av 22.7.2004, s. 1).

 av sauer og geiter og om endring av forordning (EF) nr. 
1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF(2).

4) Direktiv 91/68/EØF bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg E til direktiv 91/68/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 15. februar 2006.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

(1) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. desember 2005

om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF med hensyn til ajourføring av modellene for 
helsesertifikater for sau og geit(*)

[meddelt under nummer K(2005) 5506]

(2005/932/EF)
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VEDLEGG

I vedlegg E til direktiv 91/68/EØF gjøres følgende endringer:

1. I modell I innsettes følgende punkt før punkt 12.4.1:

«12.4.  På grunnlag av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 
transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og C i vedlegget til 
forordningen,»

2. I modell II og III skal punkt 12.4 lyde:

«12.4.  På grunnlag av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 
transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og C i vedlegget 
til forordningen, opplyses det at de har oppholdt seg på én enkelt opprinnelsesenhet i minst 30 dager før 
lasting, eller på opprinnelsesenheten siden fødselen dersom dyrene er under 30 dager gamle, og ingen 
sauer eller geiter er innført i opprinnelsesenheten i løpet av de siste 21 dagene før lasting, og ingen klovdyr 
er innført fra en tredjestat til opprinnelsesenheten de 30 siste dagene før de sendes fra opprinnelsesenheten, 
med mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 2 i direktiv 91/68/EØF.»

_______________________


