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I

(Retsakter hjvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2377/ 90
af 26. juni 1990

om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentratio
ner af veterinærmedicinske præparater i animalske levnedsmidler

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

Under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ( x ),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg ( 3), og
ud fra følgende betragtninger :
Behandling af dyr bestemt til levnedsmiddelproduktion med
veterinærmedicinske præparater kan resultere i restkoncen
trationer i levnedsmidler fremstillet af behandlede dyr;
de videnskabelige og tekniske fremskridt gør det muligt at
påvise forekomsten af restkoncentrationer af veterinærmedi
cinske præparater ved stadig lavere værdier; det er derfor
nødvendigt at fastsætte maksimalgrænseværdier for restkon
centrationer af farmakologisk virksomme stoffer, der anven
des i veterinærmedicinske præparater, for så vidt angår
samtlige levnedsmidler af animalsk oprindelse, herunder
kød , fisk, mælk, æg og honning;

såfremt medlemsstaterne fastsætter forskellige maksimal
grænseværdier for restkoncentrationer, kan dette hindre den
frie udveksling af levnedsmidlerne og af de veterinærmedi
cinske præparater selv;

det er derfor nødvendigt, at der fastlægges en fremgangs
måde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkon
centrationer af veterinærmedicinske præparater på fælles
skabsplan på grundlag af én enkelt videnskabelig vurdering
af den bedst mulige kvalitet;
behovet for fastsættelse af maksimalgrænseværdier på fæl
lesskabsplan erkendes i fællesskabsreglerne for samhandelen
med levnedsmidler af animalsk oprindelse;
der skal vedtages bestemmelser med henblik på en systema
tisk fastlæggelsé af maksimalgrænseværdier for restkoncen
trationer for så vidt angår de nye farmakologisk virksomme
stoffer, der er bestemt til anvendelse til dyr , hvis kød eller
produkter er bestemt til menneskeføde;
der må tages skridt til at fastsætte maksimalgrænseværdier
for stoffer, som allerede anvendes i veterinærmedicinske
præparater, som anvendes til dyr bestemt til levnedsmiddel

produktion; i betragtning af dette spørgsmåls komplekse
karakter, samt det store antal stoffer , det drejer sig om, er der
behov for lange overgangsordninger;

for at beskytte folkesundheden bør maksimalgrænseværdier
ne for restkoncentrationer fastsættes i overensstemmelse med

almindeligt anerkendte principper for sikkerhedsvurdering
under hensyn til alle andre videnskabelige vurderingen af de
berørte stoffers sikkerhed , som måtte være foretaget af
internationale organisationer, især Codex Alimentarius,
eller når sådanne stoffer anvendes til andre formål , af andre
videnskabelige udvalg, der er nedsat i Fællesskabet .

anvendelsen af veterinærmedicinske præparater spiller en
vigtig rolle i landbrugsproduktionen; fastsættelsen af maksi
malgrænseværdier for restkoncentrationer vil lette markeds
føringen af levnedsmidler af animalsk oprindelse;
( 1 ) EFT nr. C 61 af 10 . 3 . 1989 , s. 5 .
(2 ) EFT nr. C 96 af 17 . 4 . 1990 , s. 273
( 3 ) EFT nr. C 201 af 7 . 8 . 1989 , s. 1 .

efter en videnskabelig vurdering i Udvalget for Veterinær
medicinske Præparater skal maksimalgrænseværdierne for
restkoncentrationer vedtages ved en hasteprocedure , der
sikrer et snævert samarbejde mellem Kommissionen og
medlemsstaterne via det udvalg, der er nedsat i henhold til
Rådéts direktiv 81 / 852 / EØF af 28 . september 1981 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
analytiske , toksiko-farmakologiske og kliniske normer og
forskrifter for afprøvning af veterinærmedicinske præpara
ter ( 4 ), senest ændret ved direktiv 87/ 20 / EØF ( s); der er
ligeledes behov for en hasteprocedure for at sikre, at

maksimalgrænseværdier, som ikke er tilstrækkelige til at
beskytte folkesundheden, hurtigt kan tages op til revision .
(<) EFT nr. L 317 af 6 . 11 . 1981 , s . 16 .
( s ) EFT nr. L 15 af 17 . 1 . 1987, s . 34 .
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medicinsk fremkaldte immunologiske reaktioner kan nor
malt ikke skelnes fra dem, der opstår naturligt, og har ingen
virkninger for forbrugere af levnedsmidler af animalsk
oprindelse;

de oplysninger, der er nødvendige for en vurdering
af sikkerheden af restkoncentrationer, bør fremlægges i
overensstemmelse med principperne i Rådets direktiv
81 / 852 / EØF —
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Artikel 3

Hvis det efter en vurdering af et farmakologisk virksomt stof,
der anvendes i veterinærmedicinske præparater, viser sig, at
det af hensyn til beskyttelsen af folkesundheden ikke er
nødvendigt at fastsætte en maksimalgrænseværdi for rest
koncentrationer, skal stoffet opføres på listen i bilag II.
Bilag II vedtages efter fremgangsmåden i artikel 8 . Med
mindre andet er fastsat i artikel 9 , vedtages ændringer til
bilag II efter samme fremgangsmåde .

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.

I denne forordning forstås vedi

a) »restkoncentrationer af veterinærmedicinske præpara
ter«, alle farmakologisk virksomme stoffer, hvad enten
der er tale om lægemiddelstoffer, hjælpestoffer eller
nedbrydningsstoffer, og deres metabolitter, som er til
bage i levnedsmidler hidrørende fra dyr, som er behand
let med det pågældende veterinærmedicinske præpa
rat .

b ) »maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer«, den
maskimale koncentration af restindholdet af veterinær

medicinske præparater (udtrykt i mg/ kg eller Hg/ kg
på grundlag af den ferske vares vægt), som kan accepte
res af Fællesskabet som tilladt ifølge lovgivningen eller
anerkendt som værende acceptabel i eller på levneds
midler .

Denne grænseværdi er baseret på den type og den
mængde af restkoncentrationer , som anses for at være
toksikologisk risikofri for menneskers sundhed , som
udtrykt ved den acceptable daglige indtagelse (ADI), eller
på grundlag af en midlertidig ADI , hvor der anvendes en
yderligere sikkerhedsfaktor. Den skal endvidere tage
hensyn til andre risici vedrørende folkesundheden samt
til levnedsmiddelteknologiske aspekter.
Ved fastsættelsen af en maksimalgrænseværdi for rest
koncentrationer (MRL) skal der ligeledes tages hensyn til
de restkoncentrationer, som findes i levnedsmidler af
vegetabilsk oprindelse , og/ eller som hidrører fra miljøet.
Endvidere kan MRL nedsættes af hensyn til forenelighe
den med god praksis ved anvendelsen af veterinærmedi
cinske præparater, og for så vidt der findes praktiske
analysemetoder.
2.

Denne forordning finder ikke anvendelse på lægemid

delstoffer af biologisk oprindelse, der skal fremkalde en aktiv
eller passiv immunitet eller diagnosticere en tilstand af
immunitet, og som anvendes i immunologiske veterinær
medicinske præparater.
Artikel 2

De farmakologisk virksomme stoffer, der anvendes i veteri
nærmedicinske præparater, og for hvilke der er fastsat
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, er anført i

Artikel 4

En foreløbig maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer
kan fastsættes for et farmakologisk virksomt stof, der på
datoen for denne forordnings ikrafttræden blev anvendt i
veterinærmedicinske præparater, forudsat at der ikke er
grund til at antage, at restkoncentrationer af det pågældende
stof inden for den foreslåede grænse frembyder nogen
sundhedsfare for forbrugerne. En foreløbig maksimalgræn
seværdi for restkoncentrationer skal gælde i en bestemt
periode, som ikke må overstige fem år. Denne periode kan
kun undtagelsesvis forlænges én gang i en periode på højst to
år, hvis dette viser sig nyttigt med henblik på at afslutte
igangværende videnskabelige undersøgelser.
I undtagelsestilfælde kan der ligeledes fastsættes en maksi
malgrænseværdi for restkoncentrationer for et farmakolo
gisk virksomt stof, der på datoen for denne forordnings
ikrafttræden ikke tidligere har været anvendt i veterinær
medicinske præparater, forudsat at der ikke er grund til at
antage, at restkoncentrationer af det pågældende stof inden
for den foreslåede grænse frembyder nogen sundhedsfare for
forbrugerne .
De farmakologisk virksomme stoffer, der anvendes i veteri
nærmedicinske præparater, og for hvilke der er fastsat
foreløbige maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, er
anført i bilag III, som vedtages efter fremgangsmåden i
artikel 8 . Medmindre andet er fastsat i artikel 9 , vedtages
ændringer til bilag III efter samme fremgangsmåde .

Artikel S

Viser det sig, at der ikke kan fastsættes en maksimalgræn
seværdier for restkoncentrationer for et farmakologisk virk
somt stof, der anvendes i veterinærmedicinske præparater,
fordi restkoncentrationer af det pågældende stof, uanset
mængden, i levnedsmidler hidrørende fra dyr frembyder en
sundhedsfare for forbrugerne, opføres stoffet på en liste i
bilag IV , der vedtages efter fremgangsmåden i artikel 8 .
Medmindre andet er fastsat i artikel 9 , vedtages ændringer til
bilag IV efter samme fremgangsmåde .

bilag I , som vedtages efter fremgangsmåden i artikel 8 .
Medmindre andet er fastsat i artikel 9 , vedtages ændringer til
bilag I efter samme fremgangsmåde.

Behandling af dyr bestemt til levnedsmiddelproduktion med
de i bilag IV nævnte stoffer er ikke tilladt i Fællesskabet.
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Artikel 6

1.

For i bilag 1 , Il eller III at få opført et nyt farmakologisk

virksomt stof, der er

— beregnet til brug i veterinærmedicinske præparater til
behandling af dyr bestemt til levnedsmiddelproduktion,
og

— beregnet til markedsføring i en eller flere medlemsstater,
som ikke tidligere har tilladt brug af det pågældende stof
til dyr, hvis kød eller produkter er bestemt til menneske
føde;

skal den for markedsføringen ansvarlige person indgive en
ansøgning herom til Kommissionen. Ansøgningen skal inde
holde de oplysninger, der er omhandlet i bilag V , og være i
overensstemmelse med principperne i direktiv 81 / 852 /
EØF .

2.
Når Kommissionen inden 30 dage har sikret sig, at
ansøgningen er forskriftsmæssigt indgivet, forelægger den
straks ansøgningen for Udvalget for Veterinærmedicinske
Præparater, som er nedsat ved artikel 16 i direktiv
817 851 / EØF. Udvalget udpeger et af sine medlemmer til at
fungere som rapportør og foretage en indledende vurdering
af ansøgningen.

3.
Inden 120 dage efter at ansøgningen er forelagt
Udvalget for Veterinærmedicinske Præparater, og under
hensyntagen til bemærkningerne fra udvalgets medlemmer,
udarbejder Kommissionen et udkast til de foranstaltninger,
der skal træffes. Hvis de oplysninger, som den for markeds
føringen ansvarlige har givet, ikke er tilstrækkelige til , at et
sådant udkast kan udarbejdes , anmodes denne om at
tilvejebringe yderligere oplysninger til forelæggelse for udval
get. Rapportøren skal ajourføre rapporten for at tage hensyn
til de yderligere oplysninger, der er modtaget.
4.
Inden 90 dage efter forelæggelsen af de yderligere
oplysninger, der er nævnt i stk. 3 , udarbejder Kommissionen
et udkast til foranstaltninger, som straks meddeles medlems
staterne og den for markedsføringen ansvarlige . Inden for en
yderligere frist på 60 dage kan den for markedsføringen
ansvarlige efter anmodning få lejlighed til at afgive munddige
eller skriftlige erklæringer til Udvalget for Veterinærmedi
cinske Præparater . Kommissionen kan efter anmodning fra
ansøgeren forlænge denne frist .
5.
Kommissionen forelægger inden en yderligere frist på
60 dage udkastet til foranstaltninger for Udvalget for
Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne ved
rørende Veterinærmedicinske Præparater, der er nedsat i
henhold til artikel 2b i direktiv 81 / 852 / EØF, med henblik
på anvendelse af fremgangsmåden i artikel 8 .

Artikel 7

1.
Stk. 2 til 6 gælder for farmakologisk virksomme
stoffer, som er tilladt til brug i veterinærmedicinske præpa
rater på datoen for denne forordnings ikrafttræden .
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2.
Efter høring af Udvalget for Veterinærmedicinske
Præparater offentliggør Kommissionen en tidsplan for
undersøgelse af disse stoffer tillige med tidsfrister for frem
læggelse af de i bilag V omhandlede oplysninger.

De for markedsføringen af de pågældende veterinærmedicin
ske præparater ansvarlige skal sikre, at alle relevante oplys
ninger fremlægges for Kommissionen i overensstemmelse
med kravene i bilag V og under overholdelse af de princip
per, der er fastlagt i direktiv 81 / 852 / EØF, inden for de
fastsatte frister. De kompetente myndigheder i medlemssta
terne skal forelægge Kommissionen alle andre relevante
oplysninger.
3.
Når Kommissionen inden 30 dage har sikret sig, at
oplysningerne er fremlagt forskriftsmæssigt, forelægger den
straks oplysningerne for Udvalget for Veterinærmedicinske
Præparater, som afgiver udtalelse inden for en frist på
120 dage, der kan forlænges. Dette udvalg udpeger et af sine
medlemmer til at fungere som rapportør og foretage en
vurdering af oplysningerne.
4.
Under hensyntagen til de bemærkninger, medlemmer
ne af Udvalget for Veterinærmedicinske Præparater fremsæt
ter, udarbejder Kommissionen inden højst 30 dage et udkast
til de foranstaltninger, der skal træffes . Hvis de oplysninger ,
som den for markedsføringen ansvarlige har givet, ikke er
tilstrækkelige til , at et sådant udkast kan udarbejdes,
anmodes denne om at tilvejebringe yderligere oplysninger,
som skal forelægges udvalget inden for en nærmere angivet
frist.
Rapportøren ajourfører rapporten for at tage hensyn til
de yderligere oplysninger, der er modtaget.

5.
Udkastet til de foranstaltninger, der skal træffes ,
meddeles straks af Kommissionen til medlemsstaterne og til
den for markedsføringen ansvarlige , som har forelagt oplys
ninger for Kommissionen inden den frist, der er fastsat i
overensstemmelse med stk. 2 . Denne person kan efter
anmodning afgive munddige eller skriftlige erklæringer til
Udvalget for Veterinærmedicinske Præparater.

6.
Kommissionen forelægger straks udkastet til foran
staltninger for Udvalget for Tilpasning til den Tekniske
Udvikling af Direktiver om Veterinærmedicinske Præparater
med henblik på anvendelse af fremgangsmåden i artikel 8 .

Artikel 8

1.
Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel ,
indbringer formanden sagen for Udvalget for Tilpasning til
den Tekniske Udvikling af Direktiver om Veterinærmedicin
ske Præparater, enten på eget initiativ eller på begæring af en
medlemsstat.

2.
Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget
afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist , som
formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågæl
dende spørgsmåls hastende karakter. Udvalget udtaler sig
med kvalificeret flertal, idet stemmerne tildeles den vægt, der
er fastlagt i Traktatens artikel 148 , stk. 2. Formanden
deltager ikke i afstemningen.
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3 . a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltnin
ger, når de er i overensstemmelse med udvalgets
udtalelse .

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstem
melse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er
afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen
straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der
skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret
flertal .

c) Hår Rådet ikke ved udløbet af en. frist på tre måneder
efter at have fået udkastet forelagt truffet nogen
afgørelse , vedtages de foreslåede foranstaltninger
af Kommissionen, medmindre Rådet har forkastet

disse foranstaltninger med simpelt flertal .
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2 . Kommissionens repræsentant forelægger dette udvalg
et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget
afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som
formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågæl
dende spørgsmåls hastende karakter. Udvalget udtaler sig

med kvalificeret flertal , idet stemmerne tildeles den vægt, der
er fastlagt i Traktatens artikel 148 , stk . 2. Formanden
deltager ikke i afstemningen.
3 . a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltnin
ger, når de er i overensstemmelse med udvalgets
udtalelse .

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstem
melse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er
afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen
straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der
skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret
flertal .

Artikel 9

1 . Hvis en medlemsstat på grundlag af nye oplysninger
eller nyvurdering af eksisterende oplysninger finder, at der af
hensyn til beskyttelsen af menneskers eller dyrs sundhed er
behov for en øjeblikkelig ændring af en bestemmelse i bilag I
til IV, og derfor kræver, at der hurtigt træffes foranstaltnin
ger, kan den midlertidigt sætte den pågældende bestemmelse
ud af kraft på sit område. I sådanne tilfælde skal den
omgående give de øvrige medlemsstater og Kommissionen
meddelelse om foranstaltningerne tillige med en begrundelse
herfor .

2.
Kommissionen undersøger så hurtigt som muligt den
begrundelse, den pågældende medlemsstat har givet, og
hører medlemsstaterne i Udvalget for Veterinærmedicinske
Præparater, og afgiver derefter sin udtalelse samt træffer
egnede foranstaltninger; den person, der har ansvaret for
markedsføringen, kan opfordres til at give en mundtlig eller
skriftlig redegørelse til udvalget. Kommissionen underretter
straks Rådet og medlemsstaterne om de foranstaltninger, der
er truffet. En medlemsstat kan inden for en frist på 15 dage
efter underretningen indbringe Kommissionens foranstalt
ninger for Rådet. Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en
anden afgørelse inden 30 dage efter, at sagen er indbragt;
3.

Hvis Kommissionen finder, at der er behov for at

ændre den relevante bestemmelse i bilag I til IV for at løse de i
stk. 1 omhandlede vanskeligheder, og for at beskytte men
neskers sundhed, indleder den den i artikel 10 fastlagte
fremgangsmåde med henblik på vedtagelse af sådanne
ændringer; den medlemsstat, som har truffet foranstaltnin
ger i medfør af stk. 1 , kan fortsat anvende disse, indtil Rådet
eller Kommissionen har truffet afgørelse efter ovennævnte
fremgangsmåde.

c) Har Rådet ikke inden for en frist på 15 dage regnet
fra forslagets forelæggelse truffet nogen afgørelse,
vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommis
sionen .

Artikel 11

Ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilag V til den
videnskabelige og tekniske udvikling, vedtages efter frem
gangsmåden i artikel 2c i direktiv 81 / 852 / EØF.

Artikel 12

Kommissionen offentliggør så hurtigt som muligt efter en
ændring af bilag I , II , III eller IV et resumé af den vurdering
vedrørende sikkerheden af det pågældende stof, som Udval
get for Veterinærmedicinske Præparater har afgivet. Tavs
hedspligten i forbindelse med navnebeskyttende data skal
overholdes .

Artikel 13

Medlemsstaterne må ikke forbyde eller hindre markedsfør
ing på deres område af levnedsmidler hidrørende fra dyr med
oprindelse i de øvrige medlemsstater med den begrundelse, at
de indeholder restkoncentrationer af veterinærmedicinske

præparater, hvis restkoncentrationerne ikke overskrider den
i bilag I eller III fastsætte maksimalgrænseværdi for restkon
centrationer, eller hvis det pågældende stof er opført i
bilag II.

Artikel 10

Artikel 14

1.
Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel ,
indbringer formanden sagen for Udvalget for Tilpasning til
den Tekniske Udvikling af Direktiver om Veterinærmedi
cinske Præparater, enten på eget initiativ eller på begæring af

Fra den 1 . januar 1997 er behandling af dyr bestemt til
levnedsmiddelproduktion med veterinærmedicinske præpa
rater, der indeholder farmakologisk virksomme stoffer, som
ikke er opført i bilag I, II eller III, ikke tilladt i Fællesskabet,
medmindre der er tale om kliniske forsøg, der er godkendt af

en medlemsstat.
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de nationale kompetente myndigheder efter anmeldelse eller
tilladelse i overensstemmelse med gældende lovgivning, og

fællesskabsforskrifter, der forbyder brugen af visse stoffer
med hormonal virkning i forbindelse med husdyrbrug.

som ikke resulterer i, at levnedsmidler hidrørende fra
avsldyr, som deltager i sådanne forsøg, kommer til at

Denne forordning berører ikke de foranstaltninger, med*

indeholde restkoncentrationer, der frembyder en fare for
folkesundheden .

Artikel IS

Denne forordning berører på ingen måde anvendelsen af de

lemsstaterne træffer for at forhindre, at veterinærmedicinske
præparater bruges uden tilladelse.
Artikel 16

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1992 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Luxembourg, den 26 . juni 1990 .
Pd Rådets vegne
M. O'KENNEDY

Formand
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BILAG I

Liste over farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentra
tioner

(Listen skal udarbejdes efter fremgangsmåden i artikel 8 )

BILAG II

Liste over stoffer, for hvilke der ikke gælder maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer
(Listen skal udarbejdes efter fremgangsmåden i artikel 8 )

BILAG III

Liste over farmakologisk virksomme stoffer, der anvendes i veterinærmedicinske præparater, og for hvilke der er
fastsat midlertidige maksimalgrænseværdier
(Listen skal udarbejdes efter fremgangsmåden i artikel 8 )

BILAG IV

Liste over farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke der ikke kan fastsættes maksimalgrænseværdier
(Listen skal udarbejdes efter fremgangsmåden i artikel 8 )
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BILAG V

Oplysninger, som skal gives i en ansøgning om fastsættelse af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af
et farmakologisk virksomt stof, der anvendes i veterinærmedicinske præparater
1.

Administrative oplysninger

1.1 .

Navn eller firmanavn og hjemsted for den person, der er ansvarlig for markedsføringen af det (de)
veterinærmedicinske præparat(er) )

1.2.

Benævnelse for det (de) veterinærmedicinske præparat(er))

1.3 .

Kvalitativ og kvantitativ sammensætning af det veterinærmedicinske præparat med angivelse af den af
Verdenssundhedsorganisationen anbefalede internationale fællesbetegnelse, når en sådan findes

1.4 .

Eventuel tilladelse til fremstilling

1.5 .

Eventuelle tilladelser til markedsføring

1.6.

Resumé af det (de) veterinærmedicinske præparat(er)s egenskaber, udarbejdet i overensstemmelse med
artikel 5a i direktiv 81 / 851 / EØF

2.

Stoffets identitet

2.1 .

Internationale fællesbetegnelser

2.2.

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) navn

2.3 .

Chemical Abstract Service (CAS ) navn

2.4 .

Klassificering
— terapeutisk
— farmakologisk

2.5 .

Synonymer og forkortelser

2.6 .

Strukturformel

2.7 .

Molekylær formel

2.8 .

Molekylevægt

2.9.

Renhedsgrad

2.10

Kvalitativ og kvantitativ sammensætning af urenheder

2.11 . Beskrivelse af fysiske egenskaber:
— smeltepunkt
— kogepunkt
— damptryk
— opløselighed i vand og organisk opløsningsmiddel, udtrykt i g/l, med angivelse af temperatur
— massefylde
— refraktionsindeks , rotation osv .

3.

Toksikologiske undersøgelser

3.1 .

Kortsigtede toksikologiske undersøgelser

3.2 .

Langsigtede toksikologiske undersøgelser

3.3 .

Reproduktionsundersøgelser

3.4 .

Undersøgelser af teratogenitet

3.5 .

Undersøgelser af mutagenitet

3.6 .

Undersøgelser af karcinogenitet

3.7 .

Undersøgelser af immunologiske virkninger

3.8 .

Undersøgelser af mikrobiologiske virkninger

3.9 .

Virkninger på mennesker

3.10. Andre biologiske virkninger
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4.

Undersøgelser af metabolisme og restkoncentrationer

4.1 .

Absorption, fordeling, udskillelse og biotransformation

4.2.

Påvisning af restkoncentrationer, herunder metoder til analyse af restkoncentrationer

4.3 .

Eksisterende maksimale toleranceværdier for restkoncentrationer

5.

Konklusioner

5.1 .

Niveau , hvor der ikke er toksikologisk virkning

5.2.

Foreløbig vurdering af acceptabel daglig indtagelse for mennesker

5.3 .

Vurdering af maksimale restkoncentrationer i levnedsmidler med specifikation af den pågældende
restkoncentration

5.4.

-

Metoder til rutinemæssig analyse, som de kompetente myndigheder kan anvende med henblik på sporing af
restkoncentrationer

5.5 .

Yderligere oplysninger:
— kræves
— ønskes

6.

Henvisninger

7.

Ekspertrapport
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV

af 26. juni 1990

om ændring af direktiv 64 / 432 / EØF for så vidt angår enzootisk kvægleukose
( 90 / 422 / EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab , særlig artikel 43 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ( x ),

kose; det må på EF-plan fastsættes, hvordan disse områder
afgrænses , og hvilke betingelser de skal opfylde for fortsat at
kunne betragtes som værende fri for enzootisk kvægleukose,
samt hvilke regler der skal gælde for handelen;
medlemsstaterne bør have en yderligere frist til at tilpasse sig
kravene i det således ændrede direktiv 64 / 432 / EØF —

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2 ),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg ( 3), og

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

ud fra følgende betragtninger:
Ved direktiv 88/406 / EØF ( 4), der ændrede Rådets direktiv

64 / 432 / EØF af 26 . juni 1964 om veterinærpolitimæssige
problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og

Artikel 1

svin ( 5), senest ændret ved direktiv 89 / 662 / EØF ( s), fast
sættes der fælles sundhedsgarantier med hensyn til enzootisk

Direktiv 64 / 432 / EØF ændres således:

kvægleukose for visse kategorier af kvæg, der skal indgå i
samhandelen mellem medlemsstaterne , med ikrafttræden pr.

1 ) Artikel 2 , litra s), affattes således:

1 . juli 1990 ;
efter artikel 4 i direktiv 88 / 406 / EØF skal Kommissionen

fremlægge forslag til fastlæggelse af de kriterier, der gør det
muligt for en medlemsstat eller en del af en medlemsstats
område at blive anerkendt som værende fri for enzootisk

kvægleukose, de forudsætninger, der skal være opfyldt for at
garantere opretholdelse af denne status, samt regler for
handelen fra sådanne områder;
af de undersøgelser, der er foretaget indtil nu, fremgår det, at
visse medlemsstater og områder er fri for enzootisk kvægleu
(»)
(2 )
(3)
(4 )
(s)
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

C 17 af 24 . 1 . 1990 , s . 11 .
C 113 af 7 . 5 . 1990 , s . 205 .
C 112 af 7 . 5 . 1990 , s . 31 .
L 194 af 22 . 7 . 1988 , s . 1 .
121 af 29 . 7 . 1964 , s . 1977 / 64 .
L 395 af 30 . 12 . 1989 , s. 13 .

» s) Besætning fri for enzootisk kvægleukose: en besæt
ning, der opfylder - kravene i bilag G , kapitel I ,
litra A«.

2) I artikel 2 tilføjes følgende litra t):

»t) Medlemsstat eller region fri for enzootisk kvægleu
kose: en region eller en medlemsstat, der opfylder
kravene i bilag G, kapitel I, litra B «.
3 ) Artikel 3 , stk. 3 , litra e), affattes således:

»e) ud over betingelsen i litra d), hvis dyrene er mere end
tolv måneder gamle, og hvis de kommer fra en
medlemsstat eller en region, der ikke er fri for
enzootisk kvægleukose, have reageret negativt på
en enkeltdyrsprøve foretaget i henhold til bilag G ,
kapitel II, inden for 30 dage før indladningen«.
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4 ) I artikel 3 tilføjes følgende stk .:

» 15 .
Uanset kravene i bilag G , kapitel I, litra B,
nr. 2 , kan det efter fremgangsmåden i artikel 12 tillades
en medlemsstat eller en region i en medlemsstat, der er
erklæret fri for enzootisk kvægleukose i henhold til
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»j ) Spanien: Subdirección general de sanidad animal .
Laboratorio de sanidad y producción ani
mal ALGETE (Madrid)«.

8 ) Bilaget til dette direktiv indsættes som kapitel I i
bilag G.

artikel 2 , litra t), at reducere niveauet for kontrollen med

dyr, som er over to år gamle, hvis prøver har vist, at
følgende krav er opfyldt:
— der har i mindst tre år ikke været konstateret

enzootisk kvægleukose i en størrelsesorden på én ud
af 10 000 besætninger
— samtlige dyr, som har reageret positivt på en immu
nodiffusionsprøve, er slagtet, og besætningen har
været underlagt begrænsninger, indtil dens status er
blevet genoprettet i overensstemmelse med bilag G,
kapitel I, litra c), nr. 1 eller 2
— samtlige dyr, som er slået ned inden for medlemsstat
ten eller regionen, er efter slagtningen blevet under
søgt af en embedsdyrlæge, der har anmeldt alle
tumorer med henblik på laboratorieundersøgelse.

Hvis en af betingelserne i første afsnit ikke længere er
opfyldt, navnlig i det i bilag G , kapitel I , litra C, nr. 3 ,
omhandlede tilfælde, vedtager Kommissionen efter sam
me fremgangsmåde, efter en vurdering af omstændighe
derne ved en enzootiske kvægleukoses genopblussen, og
dersom vurderingen berettiger hertil , at ophæve den
afgørelse om undtagelse, der er truffet over for denne
medlemsstat eller en eller flere af medlemsstatens regio
ner .«

Artikel 2

I direktiv 88 / 406 / EØF, artikel 2 og 5 , ændres datoen 1 . juli
1990 til 1 . juli 1991 .

Fra den 1 . juli 1990 til den 30 . juni 1991 kan dog de
medlemsstater, der har erklæret alle eller en del af deres

besætninger fri for enzootisk kvægleukose forlange, at
følgende betingelser overholdes ved tilførsel af kvæg, bortset
fra slagtekvæg, til deres leukosefrie besætninger, med hen
. blik på at opretholde denne kvalifikation :
a) dyrene skal hidrøre fra en besætning, der er fri for
enzootisk kvægleukose; eller
b) dyrene skal være født og opdrættet i en besætning,
i hvilken alle dyr, der på tidspunkt for prøven er over
24 måneder gamle, og som udgør en del af den besæt
ning, hvorfra dyrene hidrører, har reageret negativt i de

sidste 12 måneder på en prøve udført i overensstemmelse
med bilag G.

Artikel 3

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv

5 ) I artikel 8 , stk. 2, andet afsnit , affattes sidste punktum
således :

»Der kan dog ikke kræves sådanne garantier for dyr, der
hidrører fra en medlemsstat, en region eller en bedrift,
der er fri for enzootisk kvægleukose.«

senest den 1 . juli 1990 for så vidt angår artikel 2 og senest den
1 . oktober 1990 for så vidt angår de øvrige bestemmelser. De
underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

6 ) I artikel 8a , stk. 1 , litra b), tilføjes følgende afsnit:

»Denne prøve kræves dog ikke for dyr, der hidrører fra
en medlemsstat,: en region eller en bedrift , der er fri for
enzootisk kvægleukose.«
7) Den nuværende tekst til bilag G , bliver kapitel II i det
ændrede bilag G ; litra A, nr. 2 , j ), i kapitel II affattes
således :

Udfærdiget i Luxembourg, den 26 . juni 1990.

På Rådets vegne
M. O'KENNEDY

Formand
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BILAG

KAPITEL I

BESÆTNINGER/ MEDLEMSSTATER ELLER REGIONER, DER ER FRI FOR ENZOOTISK
KVÆGLEUKOSE

A. Ved en besætning, der er fri for enzootisk kvægleukose
1 ) forstås en besætning:

i) hvor tilfælde af enzootisk kvægleukose hverken er påvist , det være sig klinisk eller ved en prøve
gennemført i henhold til kapitel II, eller bekræftet inden for de seneste to år, og
ii) hvor alle dyr på over 24 måneder tidligere i løbet af de seneste 12 måneder har reageret negativt på to
prøver, der er gennemført i henhold til nærværende bilag med et interval på mindst fire måneder,
og

iii) hvor der efter gennemførelsen: af prøverne i nr. ii) ikke Isengere findes andre dyr end dem, der er født
der, eller som stammer fra en besætning, der er fri for enzootisk kvægleukose ,

og i hvilken, efter at besætnifigen er erklæret fri for enzootisk kvægleukose, dyr på over 24 måneder
vedblivende har reageret negativt på en af de i overensstemmelse med kapitel II gennemførte prøver efter
tre års forløb, idet de i nr. i) og iii) fastsatte betingelser fortsat skal være opfyldt;
1 . forstås en besætning, der befinder sig i en medlemsstat eller en region , der er fri for enzootisk
kvægleukose .

B. Ved en medlemsstat eller region fri for enzootisk leukose forstås:
en medlemsstat eller en region i denne medlemsstat i henhold til artikel 2 , litra o),
1 ) hvori

a) mindst 99,8% af hornkvægbesætningerne er fri for enzootisk kvægleukose i henhold til litra s),
eller

b ) der i løbet af de seneste fem år for datoen for meddelelsen af dette direktiv eller i løbet af de seneste tre

år efter denne dato ikke har været anmeldt eller bekræftet noget tilfælde af enzootisk kvægleukose, og
hvori i de seneste to år

i) samtlige dyr på over 24 måneder i mindst 10% af besætningerne har reageret negativt på
stikprøver , der er foretaget på hele området i overensstemmelse med kapitel II over en periode på
to år , og

ii ) samtlige dyr på over 24 måneder har reageret negativt mindst én gang på en af prøverne i
kapitel II;
2 ) hvori , efter at de i nr. 1 fastsatte betingelser er opfyldt .
i ) enten stikprøver med en sikkerhedsprocent på 99% hvert år har vist, at mindre end 0,2% af
besætningerne er angrebet, eller mindst 20 % af dyrene på over to år hvert år, har reageret negativt
på en af prøverne gennemført i henhold til kapitel II , og
ii) betingelserne i litra A, nr. 1 , stadig opfyldes.

C. Suspension af status som leukosefri efter sygdommens udbrud
1 ) Konstateres det, at et dyr i en besætning, der er fri for enzootisk kvægleukose, har reageret positivt på en af
prøverne i nr. ii), suspenderes besætningens status som værende fri for enzootisk kvægleukose , indtil
følgende foranstaltninger er truffet:
i) det dyr, som har reageret positivt , og, hvis der er tale om en ko , dens eventuelle kalv, udskilles fra ;
besætningen med henblik på nedslagning under opsyn af veterinærmyndighederne
ii) de resterende dyr har reageret negativt på en serologisk prøve gennemført i henhold til kapitel II
mindst tre måneder efter destruktionen af det dyr, der har reageret positivt , og dets afkom
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iii) der foretages en epidemiologisk undersøgelse, og besætninger med samme smitsomme sygdom som
den angrebne besætning underkastes foranstaltningerne i nr. ii).
Den kompetente myndighed kan dog tilstå en undtagelse fra forpligtelsen til at nedslå den smittede
kos kalv, når kalven er blevet fjernet fra koen efter kælvningen. I så fald skal kalven opfylde kravene i
punkt 2 , nr. ii).
2) Konstateres det , at to eller flere dyr i en besætning , der er fri for enzootisk kvægleukose , har reageret
positivt, suspenderes besætningens status som værende fri for enzootisk kvægleukose, indtil der er truffet
følgende foranstaltninger:

i) de smittede dyr og hvis der er tale om smittede køer, deres eventuelle kalve — medmindre den
kompetente myndigheder har tilståeten undtagelse for disse i henhold til punkt 1 , nr. iii), andet afsnit
— udskilles fra besætningen med henblik på nedslagning under opsyn af veterinærmyndighe
derne

ii) de resterende dyr på under seks måneder — herunder eventuelt kalvene af de smittede dyr —
forbliver, efter identifikation, på bedriften, indtil de reagerer tilfredsstillende på prøverne i litra A ,
punkt 1 , nr. ii)
iii) der føres fortsat officielt tilsyn med besætningen, indtil de i litra A, punkt 1 , nr. ii) og iii), fastsatte
betingelser igen er opfyldt
iv) der foretages en epidemiologisk undersøgelse, og besætninger med samme smitsomme sygdom som
den angrebne besætning underkastes foranstaltningerne i litra A, punkt 1 , nr. ii).
3 ) Konstateres og bekræftes det, at mere end 0,2% af besætningerne i regionen eller medlemsstaten har
enzootisk kvægleukose, suspenderes regionens eller medlemsstatens status som værende fri for enzootisk
kvægleukose, og ud over foranstaltningerne i punkt 1 eller 2, underkastes 20 % af de øvrige besætninger i
regionen eller medlemsstaten en af prøverne i kapitel II inden for de under litra A, punkt 1 , nr. ii), angivne
tidsrum .

Den tidligere status genindføres, når der efter gennemførelse af de i de foregående punkter fastsatte
foranstaltninger konstateres et negativt resultat af de heri foreskrevne prøver.
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RÅDETS DIREKTIV

af 26. juni 1990

om ændring af direktiv 85 / 511 / EØF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund
og klovesyge, direktiv 64/ 432 /EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden
for Fællesskabet med kvæg og svin og direktiv 72 /462 /EØF om sundhedsmæssige og
veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg og svin samt fersk kød
og kødprodukter fra tredjelande
90 / 423 / EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

bestemmelser, der skal overholdes i alle medlemsstater , når

FÆLLESSKABER HAR —

der skal indrømmes undtagelser fra fuldstændig nedslagning
på en inficeret bedrift;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

i ekstreme situationer, hvor dér er risiko for spredning af en
epizooti, kan det blive nødvendigt at foretage nødvaccina
tion; det bør fastsættes, på hvilke betingelser en sådan
vaccination kan foretages;

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg ( 3), og
ud fra følgende betragtninger:
Ved direktiv 85 / 511 / EØF (4 ) blev der truffet fællesskabs

i forbindelse med vedtagelsen af en ensartet fællesskabspoli
tik med hensyn til bekæmpelse af mund- og klovesyge er det
nødvendigt at tilpasse reglerne om samhandelen inden for
Fællesskabet med levende dyr og om indførsel fra tredjelande
af levende dyr og visse animalske produkter;

foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge;

der bør ved særskilte foranstaltninger fastsættes bestemmel
ser om tilskud til medlemsstaterne i forbindelse med nedslag
ning, destruktion og andre nødforanstaltninger;

med henblik på gennemførelsen af det indre marked pr.
1 . januar 1993 er det nødvendigt at ændre de foranstaltnin
ger, der allerede er truffet på fællesskabsplan til bekæmpelse
af mund- og klovesyge i Fællesskabet; det er strengt nød
vendigt, at der føres samme politik i hele Fællesskabet ;

Kommissionen skal overvåge, hvordan de nye foranstalt
ninger fungerer, og hvert år forelægge Rådet en rapport om
gennemførelsen heraf —

en undersøgelse , som Kommissionen har foretaget af
bekæmpelsen af mund- og klovesyge, viser, at det vil være at
foretrække, at det for Fællesskabet som helhed vedtages ikke
at vaccinere frem for at vaccinere; det har vist sig, at der er
en vis risiko forbundet med håndtering af virus på laborato
rierne, fordi det ikke kan udelukkes, at lokale modtagelige
dyr kan smittes heraf, og med anvendelse af vaccine, hvis
inaktiveringsmetoderne ikke giver tilstrækkelig sikkerhed
for, at vaccinen uskadeliggøres;
Kommissionens undersøgelse af den fremdtidige vaccina
tionspolitik i Fællesskabet har klart vist, at vaccination mod
sygdommen officielt bør ophøre fra en given dato , og at
vaccinationsophøret bør ledsages af total nedslagning og
destruktion af de smittede dyr;

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Direktiv 85 / 511 / EØF ændres således :

1 ) Artikel 1 affattes således :
»Artikel 1

Ved dette direktiv fastsættes det, hvilke foranstaltnin

ger der i tilfælde af udbrud af mund- og klovesyge,
ved Kommissionens beslutning 88 / 397 / EØF af 12. juli
1988 om samordning af de bestemmelser, der fastsættes af

uanset virustype, skal træffes i Fællesskabet til bekæm
pelse af sygdommen .«

medlemsstaterne i henhold til artikel 6 i direktiv 85 / 511 /

EØF ( s ) er der allerede blevet indført et minimum af
(!)
(2 )
(3)
C)
(J)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr .
nr.
nr .

C 327 af 30 . 12 . 1989 , s. 84 .
C 113 af 7 . 5 . 1990 , s. 179 .
C 62 af 12 . 3 . 1990 , s. 44 .
L 315 af 26 . 11 . 1985 , s . 11 .
L 189 af 20 . 7 . 1988 , s. 25 .

2) Artikel 5 ændres således:

a) i nr. 2 udgår »a) i de medlemsstater eller områder,
hvor vaccination er forbudt« samt hele litra b)
b) i nr. 3 ændres: »finder ikke anvendelse på« til :
»finder ikke nødvendigvis anvendelse på«.
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3 ) Artikel 6 ændres således:

a) i stk. 1 , første afsnit, ændres i første punktum
ordene »artikel 5 , nr. 2, litra a), første og andet led,
og litra b), afsnit i),« til »artikel 5 , nr. 2, første og
andet led,«

b ) i stk. 1 , andet afsnit, udgår ordene »litra a)«
c) stk. 2 affattes således :
»2 .

Ved anvendelse af stk . 1 anvender medlems

staterne de foranstaltninger, der er fastsat i Kom
missionens beslutning 88 / 397 / EØF (*).
(*) EFTnr. L 189 af 20 . 7 . 1988 , s. 25 .«
4) Artikel 9 ændres således:
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sikkerhedssystemer, der anvendes i de i bilag A og B
anførte virksomheder og laboratorier, opfylder FAO's
minimumsnormer .

Kommissionen foretager denne kontrol mindst én gang
om året, idet den første kontrol skal finde sted inden
den 1 . januar 1992, og den forelægger endvidere en
første rapport for Den Stående Veterinærkomité inden
denne dato. Listen over virksomheder og laboratorier i

bilag A og B kan på baggrund af kontrollen revideres
af Kommissionen senest den 31 . december 1991 efter

fremgangsmåden i artikel 17 . Listen ajourføres regel
mæssigt efter samme fremgangsmåde .
Det kan efter samme fremgangsmåde besluttes at
vedtage en ensartet normkodeks for dé sikkerheds
systemer, der anvendes i de i bilag A og B anførte
virksomheder og laboratorier .

a) stk. 1 , sidste punktum , affattes således:

»Afgrænsningen af disse områder skal ske under
hensyntagen til de naturlige grænser, kontrolmulig
hederne og de teknologiske fremskridt, som gør det
muligt at forudse en mulig spredning af virusen via
luften eller på anden måde , og skal om nødvendigt
revideres på grundlag af disse oplysninger.«
b ) stk. 2 , litra a), første led, erstattes med følgende
led :

»— der skal foretages en tælling af alle bedrifter
med dyr af modtagelige arter
— de registrerede bedrifter skal med jævne mel
lemrum underkastes veterinær kontrol«.

5 ) I artikel 1 1 , stk. 1 , første og andet led , ændres »bilaget«
til »bilag B«.
6 ) Artikel 1 3 affattes således:
»Artikel 13

1.

Medlemsstaterne sørger for ,

— at det forbydes at anvende mund- og klovesygevac
cine

3.

Uanset bestemmelserne i stk . 1 om anvendelse af

mund- og klovesygevaccine kan det besluttes, at der
skal foretages nødvaccination efter tekniske regler, som
sikrer dyrene fuldstændig immunitet, når det er blevet
påvist, at der er udbrudt mund- og klovesyge , og der er
risiko for, at sygdommen udvikler sig til en omfattende
epizooti. I så fald træffes der foranstaltninger bl.a. med
hensyn til
— fastlæggelse af det geografiske område, hvori der
skal foretages nødvaccination

— bestemmelse af art og alder af de dyr, dér skal
vaccineres

— fastlæggelse af vaccinationskampagnens varighed

— indførelse af et specifikt forbud mod flytning af
vaccinerede dyr og produkter hidrørende fra disse
—• specifik identificering og registrering af de vacci
nerede dyr
— andre aspekter af den pågældende nødsituation .
Beslutningen om at foretage nødvaccination træffes af
Kommissionen i samråd med den pågældende med
lemsstat efter fremgangsmåden i artikel 16 . I beslut
ningen skal der navnlig tages hensyn til antallet af dyr i
disse regioner og behovet for at beskytte bestemte
racer .

— at håndtering af mund- og klovesygevirus med
henblik på forskning, diagnose og/ eller fremstilling
af vacciner kun sker på de virksomheder og labora
torier, der er anført i bilag A og B

— at oplagring, levering, distribution og salg af vacci
ner på Fællesskabets område finder sted under
officiel kontrol

— at de laboratorier, der er nævnt i andet led, kun
godkendes , hvis de opfylder de minimumskrav, som

anbefales af FAO for laboratorier, der arbejder med
mund- og klovesygevirus in vitro og in vivo.

Uanset første afsnit kan den pågældende medlemsstat
efter meddelelse til Kommissionen imidlertid beslutte at

foretage nødvaccination på udbrudsstedet , for så vidt
grundlæggende fællesskabsinteresser ikke bringes i
fare. I dette tilfælde skal Den Stående Veterinærkomité

straks behandle beslutningen om at foretage nødvacci
nation efter fremgangsmåden i artikel 16 .«
7) Artikel 14 affattes saledes:
»Artikel 14

2.
Veterinæreksperter fra Kommissionen foretager i
samarbejde med de kompetente myndigheder i med
lemsstaterne stikprøvekontrol for at undersøge , om de

1.
Indtil der tilvejebringes en fællesskabsreserve af
mund- og klovesygevaccine kan medlemsstaterne
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opretholde reserver af antigener i en af de virksomhe
der, der er nævnt i bilagene.
Med henblik på gennemførelsen af første afsnit indgås
der kontrakter mellem Kommissionen og de ansvarlige
for de af medlemsstaterne udpegede virksomheder, idet
det særlig angives i kontrakterne, hvor mange doser af
antigener, der er nødvendige for højst ti serotyper,
under hensyn til de anslåede behov inden for de planer,
der er nævnt i artikel 5 , stk. 1 , i direktiv 90 / 423 /
EØF (*).

Efter denne overgangsperiode har medlemsstaterne ret
til under fællesskabstilsyn at bevare virksomheder til
pakning og oplagring af brugsklar vaccine til nødvac

Nr. L 224 / 15

ii) affattes indledningsafsnittet i litra B således:
»B. Når dyret hidrører fra en medlemsstat, der i de
foregående 12 måneder har foretaget forebyg
gende vaccination eller under særlige omstæn
digheder har foretaget nødvaccination på sit
område:«

iii) tilføjes følgende afsnit i slutningen af litra B og i
slutningen af stk. 1 , nr. 2 :
»I dette tilfælde kan ovennævnte garantier kræves
opfyldt i en periode på tolv måneder efter afslut
ningen af nødvaccinationen.«
2) I stk. 1 , nr. 2 , affattes indledningsafsnittet således:

cination .

2.
Inden den 1 . april 1991 udpeger Rådet, der
træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af
Kommissionen, et specialiseret laboratorium, der skal
føre kontrol med vacciner og foretage krydsimmuni
tetstest, og fastlægger dets beføjelser.

»2) Medlemsstater, der undtagelsesvist foretager nød
vaccinationer på hele deres område, og som til
lader, at der på deres område befinder sig vaccine
rede dyr, gør indførsel på deres område af levende
kvæg betinget af følgende:«.
3 ) Følgende indsættes som næstsidste stk.:

3.
Inden den 1 . april 1991 forelægger Kommissio
nen Rådet en rapport, i givet fald med forslag til regler
om pakning, fremstilling, forhandling og lagerbehold
ning i Fællesskabet af mund- og klovesygevaccine samt
forslag vedrørende tilvejebringelse af mindst to fælles
skabsreserver af mund- og klovesygevaccine.
(*) EFT nr. L 224 af 18 . 8 . 1990 , s . 13 .«

8 ) Artikel 15 ophæves.

»Når en medlemsstat efter artikel 13 , stk . 3 , i direktiv
85 / 511 / EØF (*), senest ændret ved direktiv 90 / 423 /

EØF (**), har tilladelse til at foretage nødvaccination på
en del af dens område, ændres status for den øvrige del af
dens område ikke, såfremt forbuddet mot flytning af de
vaccinerede dyr håndhæves i en periode på tolv måneder
efter ophøret af vaccinationsforanstaltningerne.
(*) EFT nr. L 315 af 26 . 11 . 1985 , s. 11 .
(**) EFT nr. L 224 af 18 . 8 . 1990 , s. 13 .«

9 ) Artikel 18 affattes således:
Artikel 3

»Artikel 18

Rådet tager situationen op til fornyet behandling inden
to år efter vedtagelsen af direktiv 90 / 423 / EØF (*) på
grundlag af en rapport fra Kommissionen om erfaring

Der foretages følgende ændringer i direktiv 72 / 462 /
EØF ( 3 ), senest ændret ved direktiv 89 / 662 / EØF (4 ):

erne i forbindelse med anvendelsen af nærværende

direktiv, eventuelt ledsaget af forslag.
(*) EFT nr. L 224 af 18 . 8 . 1990 , s . 13 .«

10) Som bilag A indsættes den tekst, der er anført i bilaget
til nærværende direktiv . Det hidtidige bilag »Liste over
mund- og klovesygelaboratorier i medlemsstaterne«
bliver herefter bilag B.

Artikel 2

I direktiv 64 / 432 / EØF (*), senest ændret ved direktiv
89 / 662 / EØF ( 2), ændres artikel 4a således:

1 ) Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6

1.

Med forbehold af artikel 3 , stk. 1 , tillader med

lemsstaterne kun indførsel af de i dette direktiv omhand

lede dyr, der kommer fra tredjelande
a) som har været fri for sygdomme, som dyrene er
modtagelige for,
— i de sidste tolv måneder for så vidt angår
kvægpest, oksens ondartede lungesyge (conta
giøs bovin pleuropneumoni), bluetongue, afri
kansk svinepest eller smitsom svinelammelse
(Teschen syge)
— i de sidste seks måneder for så vidt angår smitsom
vesikulær stomatitis

1 ) I stk. 1 , nr. 1 ,

i) anden og tredje linje læses: ». . ., og som ikke har
vaccineret i de seneste tolv måneder og . . .«
H EFT nr . 121 af 29 . 7 . 1964 , s. 1977 / 64 .
( 2 ) EFT nr. L 395 af 30 . 12 . 1989 , s . 13 .

b) hvor der i de sidste tolv måneder ikke er gennemført
vaccinationer mod de sygdomme, der er anført under
litra a), første led , og over for hvilke disse dyr er
modtagelige.
( 3 ) EFT nr. L 302 af 31 . 12 . 1972 , s. 28 .
(*) EFT nr. L 395 af 30 . 12 . 1989 , s. 13 .
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2.
Medlemsstaterne må kun indføre dyr, der kan
smittes med mund- og klovesyge, på deres område fra et
trejdeland , såfremt dyrene opfylder følgende betingel
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c) eventuelle supplerende garantier , som måtte være
nødvendige for hvert enkelt af disse lande.«

ser :

2) Artikel 14 ændres således:

1 ) hvis dyrene kommer fra et tredjeland, der har været
fri for mund- og klovesyge i mindst to år, som ikke
har vaccineret i mindst de seneste tolv måneder, og
som ikke tillader indførsel på sit område af dyr, der
er blevet vaccineret inden for de seneste tolv måne

der, kræves en garanti for, at de ikke er blevet
vaccineret mod mund- og klovesyge;

2 ) hvis dyrene kommer fra et tredjeland, der har været
fri for mund- og klovesyge i mindst to år, som
vaccinerer, og som tillader indførsel af vaccinerede
dyr på sit område , kræves

1 ) I stk. 2 , litra a), udgår ordene »mund- og klovesyge
(eksotisk type)«.
2) Følgende stk. indsættes:

»3 .
Med forbehold af artikel 3 , stk. 1 , gælder
følgende:

a) Indførsel af fersk kød fra tredjelande, hvor
— mund- og klovesyge (type A, O , C) er
endemisk

a) en garanti for, at dyrene ikke er blevet vaccineret
mod mund- og klovesyge

b) en garanti for, at kvæget har reageret negativt på
en mund- og klovesygevirustest ved udskrabning
i svælg og strube (den såkaldte probangtest)
c) en garanti for, at dyrene har reageret negativt på
en serologistundersøgelse for mund- og klove
sygeantistoffer

— der ikke anvendes systematisk nedslagning i
tilfælde af udbrud af mund- og klovesyge
— der vaccineres .

tillades kun på følgende vilkår:
i) tredjelandet eller et område i tredjelandet ér
godkendt efter fremgangsmåden i arti
kel 29

d) en garanti for, at dyrene har været isoleret på en
karantænestation i udførselslandet i 14 dage
under tilsyn af en embedsdyrlæge . I den forbin
delse må ingen dyr på karantænestationen have
været vaccineret mod mund- og klovesyge inden
for 21 dage forud for udførslen , og ingen andre
dyr end dem , der er en del af sendingen, må have
været indsat på karantænestationen i samme
periode
e) anbringelse i karantæne i en periode på 21
dage
3 ) hvis dyrene kommer fra et tredjeland , som ikke har
været frit for mund- og klovesyge i mindst to år,
kræves

a) de garantier, der er nævnt under nr. 2
b) supplerende garantier, der skal fastlægges efter
fremgangsmåden i artikel 30 .
I henhold til nærværende stk. kan et tredjeland fortsat
betragtes som havende været frit for mund- og klovesyge
i mindst to år, selv om der har været registreret et
begrænset antal udbrud af sygdommen i en begrænset del
af området, på betingelse af at sådanne udbrud er blevet
saneret inden for en periode på højst tre måneder .

3.

Efter fremgangsmåden i artikel 29 fastsættes der

ii) kødet er modnet, dets pH-værdi er kontrol
leret, det er udbenet , og de større lymfekirt
ler er fjernet.

Indførsel af slagteriaffald til menneskeføde
begrænses under hensyn til den videnskabelige
ekspertviden . Der kan fastsættes særlige betin
gelser for slagteriaffald til den farmaceutiske
industri og petfoodindustrien. Disse begræns
ninger og betingelser fastsættes efter fremgangs
måden i artikel 29 .

b ) Indførsel af fersk kød fra tredjelande , hvor der
vaccineres mod mund- og klovesyge-typerne
SAT eller ASLA 1 , tillades kun på følgende
vilkår :

i) tredjelandet omfatter områder, hvor vacci
nation ikke er tilladt , og der ikke har været
mund- og klovesygeudbrud i tolv måneder;
områderne godkendes efter fremgangsmå
den i artikel 29

ii) kødet er modnet og udbenet , og de større
lymfekirtler er fjernet, og det indføres ikke
før tre uger efter slagtningen
iii) indførsel af slagteriaffald tillades ikke fra
disse lande.

c) Indførsel af fersk kød fra tredjelande ,

a ) med forbehold af artikel 3 , stk. 1 , én liste over de
tredjelande , der kan udføre dyr til Fællesskabet, og
som opfylder kravene i stk. 2 ,

— hvor der vaccineres , og

b ) en liste over de karantænestationer, fra hvilke disse
lande må udføre dyr til Fællesskabet, og

tillades på betingelser, der fastsættes efter frem
gangsmåden i artikel 29 .

— som har været fri for mund- og klovesyge i
tolv måneder,
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d) Indførsel af fersk kød fra tredjelande , hvor
— der ikke vaccineres rutinemæssigt, og
•— som er erklæret fri for mund- og klove
syge ,

tillades efter fremgangsmåden i artikel 29 i
overensstemmelse med de regler , der gælder for

Nr. L 224 / 17

Kommissionen godkender disse planer, der eventuelt er
ændret efter fremgangsmåden i artikel 16 i direktiv 85 /
511 / EØF.

De kan senere ændres eller suppleres efter samme fremgangs
måde under hensyn til udviklingen i situationen .

handel mellem Fællesskabets medlemsstater .

5.

Yderligere regler, der kan finde anvendelse på
lande omhandlet i første afsnit, litra a) og b),
udarbejdes efter fremgangsmåden i artikel 29 .«

EØF kan Kommissionen uanset nævnte direktivs artikel 3 ,
stk. 1 , indføre en ordning med hurtig alarm , således at
Kommissionen og de øvrige medlemsstater kan underrettes
om et udbrud af mund- og klovesyge.

Efter fremgangsmåden i artikel 6 i direktiv 82 / 894 /

Artikel 4
Artikel 6

1.
Medlemsstater, der foretager forebyggende vaccina
tion på hele deres område eller en del deraf, skal ophøre
hermed senest den 1 . januar 1992 og forbyde indførsel af
vaccinerede dyr på deres område fra den dato, på hvilken de
ophører med at vaccinere.

For at tage hensyn til eventuelle vanskeligheder, navnlig i
tilfælde af anvendelsen af artikel 13 , stk. 3 , i direktiv
85 / 511 / EØF, i forbindelse med overgangen i en eller flere
medlemsstater fra den hidtidige ordning til den ordning, der
er indført ved nærværende direktiv, eller hvis iværksættelsen

2.
For så vidt angår levende dyr og produkter af dyr, der
kan risikere at være smittet med mund- og klovesyge, får
stk. 1 imidlertid virkning fra tidspunktet for anvendelsen
af de afgørelser, der er nævnt i artikel 14 , stk. 3 , i
direktiv 85 / 511 / EØF og artikel 23 , stk. 1 , i direkiv
90 / 425 / EØF .

3.
Hvis de i stk. 2 nævnte afgørelser ikke er vedtaget
senest den 30 . juni 1991 , vil Kommissionen fremsætte de
nødvendige forslag.

af de planer, der er omhandlet i artikel 5 , skulle gøre det
nødvendigt, kan Kommissionen efter fremgangsmåden i
artikel 16 i direktiv 85 / 511 / EØF vedtage passende foran
staltninger med en løbetid på højst to år. Med forbehold af
artikel 4 , litra a), i direktiv 64 / 432 / EØF skal der inden den
1 . januar 1991 navnlig vedtages foranstaltninger med hen
blik på omsætning af dyr, der ikke er blevet vaccineret i de
sidste tolv måneder.

Artikel 7

Artikel 5

Kommissionen forelægger inden den 1 . januar 1992 en
rapport om veterinærtjenesternes struktur i Fællesskabet.

1.
Hver enkelt medlemsstat udarbejder en katastrofeplan
med angivelse af de nationale foranstaltninger, der skal
træffes, hvis der udbryder mund- og klovesyge .
Artikel 8

Denne plan skal give adgang til de anlæg, det udstyr, det
personale og alle andre egnede materialer, som er nødvendige
for en hurtig og effektiv udryddelse af sygdommen . Den skal
angive de behov for vaccine, som den pågældende medlems
stat skønner det nødvendigt at råde over i tilfælde af
genoptagelse af nødvaccinatonen.
2.

Kommissionen fastlægger efter fremgangsmåden i arti

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft inden den 1 . januar 1992 . De
underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 9

kel 16 i direktiv 85 / 511 / EØF inden den 31 . december 1990

de kriterier, der skal overholdes ved udarbejdelsen af disse
planer.
3.
De planer, der udarbejdes i henhold til kriterierne i
stk. 2, forelægges Kommissionen inden den 31 . december
1991 .

4.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Luxembourg, den 26 . juni 1990 .

Kommissionen gennemgår disse planer for at fastslå ,

om de gør det muligt at nå det ønskede mål , og foreslår
medlemsstaten eventuelle ændringer heri, navnlig med hen
blik på at sikre, at de er forenelige med de øvrige medlems
staters planer.

På Rådets vegne
M. O'KENNEDY

Formand.
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BILAG

»BILAG A

Fremstillingsvirksomhed
Medlemsstat

offentlig

Belgien

Uccle

Danmark

Lindholm

privat

—

—

Cooper
Behringwerke

Vesttyskland

Bayer
Grækenland

Athen

Frankrig

LCRV Alfort

Irland
Italien

—

—

Rhône-Merieux
—

Brescia

Padua

Perugia

Luxembourg
Nederlandene

Portugal
Spanien

—

Lelystad
—

Madrid

—

—

—

Cooper
Hipra
Sabrino

Det Forenede Kongerige

—

Cooper«
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RÅDETS BESLUTNING

af 26. juni 1990
om visse udgifter på veterinærområdet
( 90 / 424 /EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab , særlig artikel 43 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (*■),

harmoniseringen af essentielle krav hvad angår beskyttelse af
folkesundheden, beskyttelse af dyresundheden og beskyttelse
af dyr forudsætter, at der udpeges EF-referencelaboratorier
og gennemføres tekniske og videnskabelige aktioner; der bør
ydes et finansielt bidrag fra Fællesskabet; især når det gælder
beskyttelsen af dyr, er det ønskeligt, at der oprettes en
database for at indsamle, lagre og sprede de fornødne
oplysninger;

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2 ),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg ( 3 ), og
ud fra følgende betragtnigner:

der ydes allerede støtte fra Fællesskabet til finansiering af
fællesskabsforanstaltninger til udryddelse af visse dyresyg
domme; i den forbindelse kan nævnes Rådets direktiv
77 / 391 / EØF af 17. maj 1977 om indførelse af en fælles

skabsaktion med henblik på udryddelse af brucellose , tuber
kulose og leukose hos kvæg (4 ), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3768 / 85 ( s), Rådets direktiv 82 / 400 / EØF af 14 .

Levende dyr og produkter af animalsk oprindelse er opført på
listen over produkter i Traktatens bilag II; husdyrbrug og
afsætning af animalske produkter er en indkomstkilde for en
stor del af landbrugsbefolkningen;
en rationel udvikling af denne sektor og en forbedring af dens
produktivitet kan opnås ved, at der indføres veterinærforan
staltninger , som tager sigte på at beskytte og bedre folke
sundheden og dyresundheden i Fællesskabet;

bestræbelserne på at nå dette mål nødvendiggør, at der ydes
fællesskabsstøtte til aktiviteter, der er igangsat eller skal
igangsættes;

Fællesskabet vedtager foranstaltninger med henblik på grad
vis oprettelse af det indre marked i løbet af perioden indtil
den 31 . december 1992 ;

i forbindelse hermed bør Fællesskabet bidrage finansielt til ,
at alvorlige smitsomme sygdomme udryddes hurtigst
muligt;
det er også nødvendigt, at forekomst af zoonoser, der er til
fare for menneskers sundhed , forebygges og mindskes ved
hjælp af hensigtsmæssige kontrolforanstaltninger;
den nye kontrolstrategi forudsætter , at kontrollen ved de
indre grænser afskaffes, og at kontrolsystemet for produkter
fra tredjelande harmoniseres; det forekommer hensigtsmæs
sigt at lette gennemførelsen af denne strategi ved, at Fælles
skabet yder et finansielt bidrag til igangsættelsen og udvik
lingen af den nye ordning;
(*) EFT nr. C 84 af 2 . 4 . 1990 , s. 1 .
( 2) EFT nr. C 149 af 18 . 6 . 1990.
( 3 ) EFT nr. C 168 af 10 . 7 . 1990 , s . 5 .

juni 1982 om ændring af direktiv 77/ 391 / EØF og om
indførelse af en supplerende fællesskabsaktion med henblik
på udryddelse af brucellose , tuberkulose og leukose hos
kvæg ( s), senest ændret ved forordning (EØF) nr . 3768 / 85 ,
Rådets beslutning 89 / 145 / EØF af 20. februar 1989 om
indførelse af en EF-finansieringsforanstaltning til udryddelse
af oksens smitsomme lungesyge (PPCB) i Portugal ( 7), Rådets
beslutning 80 / 1096 / EØF af 11 . november 1980 om en
finansiel aktion fra Fællesskabets side med henblik på
udryddelse af klassisk svinepest ( 8 ), senest ændret ved beslut
ning 87 /488 /EØF ( s ), Rådets beslutning 86 / 649 / EØF af
16 . december 1986 om indførelse af en finansiel fællesskabs*

foranstaltning til udryddelse af afrikansk svinepest i Portu
gal ( 10), ændret ved beslutning 89 / 577 / EØF ( u ), Rådets
beslutning 86/ 650 / EØF af 16 . december 1986 om indførel
se af en finansiel fællesskabsforanstaltning til udryddelse af
afrikansk svinepest i Spanien ^ 12) og Rådets beslutning
89 / 455 / EØF af 24 . juli 1989 om indførelse af en fælles
skabsforanstaltning til oprettelse af pilotprojekter for
bekæmpelse af rabies med henblik på at udrydde og forebyg
ge sygdommen ( 13); Fællesskabets- deltagelse i finansieringen
af udryddelsen af hver enkelt af de ovenfor nævnte sygdom
me skal fortsat være som fastsat i den relevante beslutning;
for så vidt angår den supplerende aktion med henblik på
udryddelse af brucellose, tuberkulose og leukose hos kvæg,
som er fastlagt ved Rådets beslutning 87/ 58 / EØF ( 14),
forekommer det imidlertid berettiget at give mulighed for at
(4)
(5)
( s)
( 7)
(•)
(>)
( 10)
(»)
( 12 )
( 13 )
( 14)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr .
nr .
nr.
nr .
nr .
nr.
nr .
nr.
nr.
nr .
nr.

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

145 af 13 . 6 . 1977 , s . 44 .
362 af 31 . 12 . 1985 , s . 9 .
173 af 19 . 6 . 1982 , s. 18 .
53 af 25 . 2. 1989 , s. 55 .
325 af 1 . 12. 1980 , s. 5 .
280 af 3 . 10 . 1987, s. 26 .
382 af 31 . 12 . 1986 , s. 5 .
322 af 7 . 11 . 1989 , s. 21 .
382 af 31 . 12 . 1986 , s. 9 .
223 af 2 . 8 . 1989 , s. 19 .
24 af 27 . 1 . 1987 , s. 51 .
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øge Fællesskabets tilskud indtil 50% af medlemsstaternes
udgifter i forbindelse med nedslagning;
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Kapitel 1
Aktioner af hastende karakter

det er vigtigt at vedtage en finansiel foranstaltning fra
Fællesskabets side til udryddelse og overvågning af visse
dyresygdomme ; alle Fællesskabets finansielle foranstaltning
er til udryddelse og overvågning af dyresygdomme, som
indebærer obligatoriske udgifter over Fællesskabets budget,
bør samles under ét afsnit;

Artikel 3

1.

Denne artikel finder anvendelse i tilfælde af udbrud af

en af følgende sygdomme på en medlemsstats område:
det bør overlades til Kommissionen at træffe de nødvendige
gennemførelsesforanstaltninger —

— kvægpest

— fåre- og gedepest
— smitsomt blæreudslæt hos svin

— bluetongue
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

— Teschener syge
— fjerkræinfluenza (fowl plague)

Artikel 1

I denne beslutning fastsættes de nærmere vilkår for Fælles
skabets finansielle deltagelse i

— fåre- og gedekopper
— Rift Valley fever

— lumpy skin disease
— afrikansk hestepest

— specifikke veterinærforanstaltninger

— vesikulær stomatitis

— kontrolforanstaltninger på veterinærområdet
— programmer for udryddelse og overvågning af dyresyg

— venezuelansk hesteencephalomyelitis.

domme .

Denne beslutning er ikke til hinder for, at visse medlemsstater
kan modtage et tilskud fra Fællesskabet på over 50% i
henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2052 / 88 af 24 . juni
1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om
samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som
med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank
og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter ( 1 ).

2.
Den pågældende medlemsstat får finansielt tilskud fra
Fællesskabet til udryddelse af sygdommen på betingelse af, at
de umiddelbart trufne foranstaltninger i det mindste omfatter
isolering af bedriften, så snart mistanken om sygdommen
opstår, og efter den officielle bekræftelse af denne til :

— nedslagning af dyr af modtagelige arter, som er angrebet
eller smittet eller mistænkt for af være angrebet eller
smittet, og destruktion af dyrene og i tilfælde af fjerkræ
influenza destruktion af æggene
— destruktion af kontamineret foder og kontaminerede
materialer, såfremt disse ikke kan desinficeres^ overens
stemmelse med trejde led

AFSNIT 1

SPECIFIKKE VETERINÆRFORANSTALTNINGER

Artikel 2

De specifikke veterinærforanstaltninger omfatter:
— aktioner af hastende karakter

— bekæmpelse af mund- og klovesyge
— foranstaltninger til dyrebeskyttelse
— tilskud til nationale foranstaltninger til udryddelse af
visse sygdomme

— rengøring af, insektbekæmpelse på og desinfektion af
bedriften og af materiel , der befinder sig på bedriften
— oprettelse af spærrezoner

— indførelse af egnede foranstaltninger, der kan forebygge
risiko for smittespredning
— indførelse af et tidsrum, der skal hengå efter slagtningen,
inden en ny besætning indsættes på bedriften
— hurtig og passende godtgørelsen til dyreejerne.
3.
Den pågældende medlemsstat underretter straks Kom
missionen og de øvrige medlemsstater om de i overensstem
melse med fællesskabsbestemmelserne trufne foranstaltning
er vedrørende anmeldelse og udryddelse og om resultaterne
heraf. Situationen undersøges snarest muligt i Den Stående
Veterinærkomité, der er nedsat ved afgørelse 68 / 361 /

— tekniske og videnskabelige foranstaltninger.

EØF (2), i det følgende benævnt komitéen. Der træffes
afgørelse om det specifikke finansielle tilskud fra Fællesska

(M EFT nr. L 185 af 15 . 7 . 1988 , s . 9 .

( 2 ) EFT nr. L 255 af 18 . 10 . 1968 , s . 23 .
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bet efter fremgangsmåden i artikel 41 , uden at de foranstalt
ninger, der er fastlagt inden for rammerne af de pågældende
fælles markedsordninger, berøres heraf.

82 / 894 / EØF, og sygdomme, der kan overføres til fisk, eller
den kan ændres eller begrænses for at tage hensyn til de

4.
Hvis det på grund af udviklingen i situationen i
Fællesskabet viser sig at være nødvendigt at videreføre den i
stk. 2 omhandlede aktion , kan der træffes en ny afgørelse om
finansielt tilskud fra Fællesskabet, som kan lige 50 % over
det i stk. 5 , første led, omhandlede, efter fremgangsmåden i
artikel 40 . Når denne afgørelse træffes, kan der fastsættes
foranstaltninger, som den pågældende medlemsstat skal
træffe for at sikre, at aktionen lykkes, herunder også andre

pest.

fremskridt, der er sket i forbindelse med EF-aktioner til

bekæmpelse af visse sygdomme, navnlig klassisk svine
3.

Artikel 3 , stk. 2, kan suppleres eller ændres efter

fremgangsmåden i artikel 41 , især for at tage hensyn til
optagelsen af nye sygdomme på listen i artikel 3 , stk. 1 , de
indhøstede erfaringer eller vedtagelsen af fællesskabsbestem
melserne for sygdomsbekæmpelse.

foranstaltninger end dem, der er nævnt i stk. 2.
Artikel 6

5.
Med forbehold af de markedsstøtteforanstaltninger,
der skal træffes inden for de fælles markedsordninger, skal
det finansielle tilskud fra Fællesskabet, om nødvendigt
opdelt i flere rater, udgøre :
— 50 % af medlemsstatens udgifter til at godtgøre ejerne for
nedslagning og destruktion af dyr og eventuelt produkter
derfra , for rengøring af, insektbekæmpelse på og desin
fektion af bedrifter og materiel og for destruktion af det
kontaminerede foder og de kontaminerede materialer,

1.

Hvis en medlemsstat trues direkte af udbrud eller

udvikling på et tilgrænsende tredjelands eller en tilgrænsende
medlemsstats område af en af de i artikel 3 , stk . 1 , artikel 4,
stk . 1 og 2, eller artikel 11 , stk. 1 , omhandlede sygdomme ,
giver den Kommissionen og de øvrige medlemsstater medde
lelse om, hvilke foranstaltninger den agter at træffe for at
beskytte sig.

— hvis der er truffet afgørelse om vaccination i henhold til
stk. 4 , 100% af udgifterne til vaccine og op til 50% af
udgifterne til selve vaccinationen.

2.
Situationen undersøges hurtigst muligt i den i arti
kel 41 omhandlede komité . Efter fremgangsmåden i samme
artikel kann der træffes afgørelse om vedtagelse af enhver for
situationen relevant foranstaltning, herunder især oprettelse
af en vaccinationsstødpudezone, og om ydelse af et finansielt
tilskud fra Fællesskabet til de foranstaltninger, der anses for
at være nødvendige for, at den indledte aktion lykkes .

Artikel 4

3.
I den i stk . 2 omhandlede afgørelse fastsættes de
støtteberettigede udgifter og Fællesskabets finansielle til

der er nævnt i stk. 2 , andet led

skud.

1.
Artikel 3 finder anvendelse, hvis der udbryder afri
kansk svinepest eller oksens ondartede lungesyge på hele eller
en del af en medlemsstats område, som ikke er omfattet af en
plan for udryddelse af den pågældende sygdom i henhold til

Artikel 7

fællesskabsbestemmelserne .

2.

Hvis der udbryder Newcastle-disease på en medlems

stats område, finder artikel 3 anvendelse.

Medmindre Kommissionen efter fremgangsmåden i arti
kel 41 på visse betingelser og for en begrænset periode og et
begrænset område giver tilladelse til , at der anvendes vacci
nation, ydes der dog ikke finansielt tilskud til levering af
vaccine og til gennemførelse af vaccinationen.

Artikel S

1.
Efter fremgangsmåden i artikel 41 tilføjer Kommissio
nen på begæring af en medlemsstat en eksotisk sygdom, som
obligatorisk skal anmeldes, og som kan udgøre en fare for
Fællesskabet, på listen i artikel 3 , stk. 1 .
2.
Listen over de i artikel 3 , stk. 1 , omhandlede sygdom
me kan efter fremgangsmåden i artikel 41 suppleres alt efter,
hvorledes situationen udvikler sig, med henblik på at indføje
sygdomme, der er anmeldelsespligtige efter beslutning

1.
Fællesskabet kan på anmodning fra en medlemsstat
beslutte at oprette lagre af biologiske produkter til bekæm
pelse af de sygdomme, der er omhandlet i artikel 3 , stk. 1 ,
artikel 4 , stk. 1 (vacciner, standardiserede virusserotyper,
diagnostiske sera), og, med forbehold af den i artikel 14 ,
stk. 2 , i Rådets direktiv 85 / 511 / EØF af 18 . november 1985

om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og
klovesyge og artikel 11 , stk . l i denne Beslutning.

2.
Den i stk. 1 omhandlede aktion og reglerne for dens
gennemførelse , især hvad angår valg, produktion, oplagring,
transport og anvendelse af sådanne lagre, samt Fællesskabets
finansielle tilskud fastlægges efter fremgangsmåden i arti
kel 41 .

Artikel 8

1.
Hvis forekomsten eller udviklingen i et trejdeland af en
af de i artikel 3 , stk. 1 , artikel 4, stk. 1 , artikel 5 , stk. 1 , eller
artikel 1 1 , stk. 1 , omhandlede sygdomme kan være til fare
for Fællesskabet, kan dette yde støtte til dette tredjelands

foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen ved at levere
vaccine eller ved at finansiere fremskaffelsen heraf.
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Den i stk. 1 omhandlede aktion, reglerne for dens
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a) til at godtgøre ejerne for

gennemførelse, de betingelser, der kan fastsættes for den , og
det finansielle tilskud fra Fællesskabet fastlægges efter

i) nedslagning og destruktion af dyr

fremgangsmåden i artikel 41 .

ii) destruktion af mælk

iii) rengøring og desinfektion af bedrifter
Artikel 9

iv) destruktion af kontamineret foder og af de konta
minerede materialer hvis disse ikke kan desinfice
res

1 . Fællesskabet foretager i samarbejde med de kompeten
te nationale myndigheder kontrol på stedet for ud fra et
veterinærmæssigt synspunkt at sikre anvendelsen af de
vedtagne foranstaltninger.

v) opdrætternes tab som følge af restriktioner, i mar
kedsføringen af avlsdyr eller dyr til opfedning som
følge af genindførelse af nødvaccination efter arti
kel 13 , stk. 3 , næstsidste led, i direktiv 85 / 511 /
EØF

2.
Medlemsstaterne tager alle de nødvendige skridt til at
lette denne kontrol og især at sørge for, at de sagkyndige på
begæring kan få alle de oplysninger og dokumenter, der er
nødvendige for at kunne vurdere, om aktionerne gennemfø
res .

3.
De almindelige gennemførelsesbestemmelser til denne
artikel , især hvad angår hyppigheden af og metoderne til
gennemførelse af den i stk. 1 omhandlede kontrol, udpeg
ning af veterinærsagkyndige og den procedure, de skal følge
ved udarbejdelsen af deres rapport, fastlægges efter frem
gangsmåden i artikel 41 .

Artikel 10

Der træffes hvert år som led i budgetproceduren afgørelse om
de nødvendige bevillinger til de aktioner, der er anført i dette
kapitel .

Kapitel 2

Bekæmpelse af mund- og klovesyge

Artikel 11

1.

b) eventuel transport af kroppe til forarbejdningsanlæg
c) enhver anden foranstaltning, der er nødvendig for at
udrydde sygdommen på udbrudsstedet.
Kommissionen fastlægger efter fremgangsmåden i artikel 41
arten af de andre foranstaltninger, der er nævnt under litra c),
og hvortil Fællesskabet kan yde det nævnte finansielle
tilskud, samt de tilfælde hvor litra a) finder anvendelse.

5.
For første gang inden for 45 dage efter, at det første
udbrud af mund- og klovesyge er officielt bekræftet, og
derefter afhængig af, hvorledes situationen udvikler sig,
gennemgås situationen på ny i den i artikel 41 omhandlede
komité. Ved denne gennemgang tages der både hensyn til den
veterinære situation og til de omtrentlige udgifter, der
allerede er afholdt eller skal afholdes . Efter denne gennem
gang kan der træffes en ny afgørelse om finansielt tilskud fra
Fællesskabet , som kan ligge 60% over det i stk. 4 nævnte,
efter fremgangsmåden i artikel 41.1 denne afgørelse fastsæt
tes de støtteberettigede udgifter og Fællesskabets finansielle
tilskud. Når denne afgørelse træffes , kan der desuden
fastsættes foranstaltninger, som den pågældende medlems
stat skal træffe for at sikre, at aktionen lykkes , herunder også
andre foranstaltninger end dem, der er omhandlet i stk. 2 .
6.
Uanset stk. 4 fastsættes Fællesskabets særlige finan
sielle tilskud til de i stk. 4 omhandlede foranstaltninger dog
til 70% indtil den 1 . januar 1995 .

Denne artikel finder anvendelse i tilfælde af udbrud af

mund- og klovesyge på en medlemsstats område.
2.
Den pågældende medlemsstat får finansielt tilskud fra
Fællesskabet til udryddelse af mund- og klovesyge på
betingelse af, at de i artikel 3 , stk. 2 , fastsatte foranstaltning
er og de relevante bestemmelser i Rådets direktiv 85 /
511 / EØF i 1 ), senest ændret ved direktiv 90 / 423 / EØF ( 2 )
omhandlede afgørelse, omgående tages i anvendelse .
3.

Artikel 12

Der kan ydes fællesskabsstøtte til enhver aktion til bekæm
pelse af mund- og klovesyge uden for Fællesskabet, som
Fællesskabet har truffet beslutning om, herunder navnlig til
de aktioner, der er vedtaget i medfør af artikel 6 og 8 .

Bestemmelserne i artikel 3 , stk . 3 , finder anvendelse.

4.
Med forbehold af de foranstaltninger, der skal træffes
inden for rammerne af de fælles markedsordninger for at
støtte markedet , er det finansielle tilskud i medfør af denne
beslutning lig med 60 % af medlemsstatens udgifter
(») EFT nr. L 315 af 26 . 11 . 1985 , s. 11 .

(2 ) Se side 13 i denne udgave af EFT.

Artikel 13

Aktionerne samt reglerne for gennemførelse af de i artikel 12
omhandlede aktioner, de betingelser, der kan fastsættes for
dem , og Fællesskabets finansielle tilskud fastlægges efter
fremgangsmåden i artikel 42 .
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Artikel 14

Kapitel 4

Der kan ydes fællesskabsstøtte til tilvejebringelse af en
fællesskabsreserve af mund- og klovesygevaccine , som

Tekniske og videnskabelige foranstaltninger

omhandlet i artikel 14 , stk . 2, i direktiv 85 / 511 / EØF.
Artikel 19

Størrelsen af Fællesskabets finansielle tilskud og de betingel
ser, der kan fastsættes herfor, fastlægges efter fremgangsmå
den i artikel 42 .

Kommissionen iværksætter eller bistår medlemsstaterne ved

iværksættelsen af de tekniske og videnskabelige foranstalt
ninger, der er nødvendige for at udvikle Fællesskabets
veterinærbestemmelser.
Artikel 15

Der træffes hvert år som led i budgetproceduren afgørelse om
de nødvendige bevillinger til de i artikel 12 , 13 og 14 anførte
aktioner.

Hvis et alvorligt udbrud af mund- og klovesyge medfører
udgifter i henhold til dette kapitel, der overstiger bevilling

Artikel 20

De i artikel 24 omhandlede aktioner, reglerne for deres
gennemførelse og Fællesskabets finansielle tilskud fastlægges
efter fremgangsmåden i artikel 41 .

erne i første afsnit, træffer Kommissionen inden for rammer

ne af sine beføjelser de nødvendige foranstaltninger eller
forelægger de nødvendige forslag for budgetmyndigheden
for at sikre, at de finansielle forpligtelser i artikel 11 kan
opfyldes.
De i artikel 11 omhandlede foranstaltninger anses for en
intervention efter artikel 3 , stk. 1 , i forordning (EØF)

Artikel 21

Der træffes hvert år som led i budgetproceduren afgørelse om
de nødvendige bevillinger til de i dette kapitel anførte
aktioner.

nr. 729 / 70 .
AFSNIT II

Kapitel 3

PROGRAM FOR UDRYDDELSE OG OVERVÅGNING AF
DYRESYGDOMME

Dyrebeskyttelse
Artikel 22
Artikel 16

Fællesskabet bidrager finansielt til at etablere en informat
ionspolitik for beskyttelsen af dyr, herunder:

— oprettelse og udvikling af et system , herunder en hensigts
mæssig database , til indsamling og lagring af alle oplys
ninger, der er relevante for fællesskabsbestemmelserne
vedrørende beskyttelse af husdyr, beskyttelse af dyr
under transport og beskyttelse af slagtedyr, og til spred
ning af disse oplysninger til de kompetente myndigheder,
producenterne og forbrugerne
— gennemførelsen af de undersøgelser, der er nødvendige
for at udarbejde og udvikle retsforskrifter for beskyttel
sen af dyr .

1.
Fællesskabets finansielle tilskud til udryddelse af bru
cellose, tuberkulose og leukose hos kvæg er fastsat i følgende
retsakter, jf. dog bestemmelserne i artikel 25 stk. 1 :
— direktiv 77 / 391 / EØF
— direktiv 82 / 400 / EØF

— beslutning 87 / 58 /EØF.

2.
Fællesskabets finansielle tilskud til udryddelse af
oksens smitsomme lungesyge er fastsat i beslutning 89 /
145 / EØF .

Artikel 23

Artikel 1 7

1.
Fællesskabets finansielle tilskud til udryddelse af klas
sisk svinepest er fastsat i beslutning 80 / 1096 / EØF.

De i artikel 16 omhandlede aktioner, reglerne for deres
gennemførelse og Fællesskabets finansielle tilskud fastlægges
efter fremgangsmåden i artikel 41 .

2.
Fællesskabets finansielle tilskud til udryddelse af afri
kansk svinepest er fastsat i

Artikel 18

Der træffes hvert år som led i budgetproceduren afgørelse om
de nødvendige bevillinger til de i dette kapitel anførte
aktioner.

— beslutning 86 / 649 / EØF
— beslutning 86 / 650 / EØF
— Rådets beslutning 9(T?t217/ EØF af 25 . april 1990 om
finansiel støtte fra Fællesskabet til udryddelse af afri
kansk svinepest på Sardinien ( 1 ).
0 ) EFT nr. L 116 af 8 . 5 . 1990 , s. 24 .
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3.
Fællesskabets finansielle tilskud til udryddelse af bru
cellose hos får er fastsat i Rådets beslutning 90 / 242 / EØF af
21 . maj 1990 , om indførelse af en EF-finansieringsforan
staltning til udryddelse af brucellose hos får og geder ( 1 ).
4.
Fællesskabets finansielle tilskud til udryddelse af infek
tiøs haematopoietisk nekrose fastsættes inden den 31 .
december 1990 i en rådsbeslutning om indførelse af en
EF-finansieringsforanstaltning til udryddelse af infektiøs
haematopoietisk nekrose hos laksefisk i Fællesskabet.
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på grundlag af de oplysninger, der afgives af de pågældende
medlemsstaters myndigheder, som aflægger udførlig rapport
til Kommissionen sammen med deres anmodninger om
betaling, og i givet fald på grundlag af rapporter fra
sagkyndige, der er udpeget af Kommissionen , og som har
foretaget kontrol på stedet på Fællesskabets vegne.
9.
Eventuelle gennemførelsesbestemmelser til denne arti
kel fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 40 .

Artikel 25
Artikel 24

1.
Der indføres en EF-finansieringsforanstaltning til
udryddelse og overvågning af de sygdomme, der er opført på
listen i bilaget. Listen kan suppleres eller ændres i takt med
udviklingen i sundhedssituationen i Fællesskabet ved en
beslutning truffet af Rådet med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen .

2.

Inden den 1 . oktober 1990 fastsætter Rådet med

kvalificeret flertal på forslag fra Kommissionen fællesskabs
kriterierne for den foranstaltning, der er nævnt i stk. 1 . Med
hensyn til sygdomme , for hvilke Fællesskabet allerede har
fastsat fællesskabskriterierne for den pågældende foranstalt
ning, kan medlemsstaterne forelægge Kommissionen et
program i overensstemmelse med stk. 3 så snart denne
beslutning er meddelt.
3.
Når den pågældende medlemsstat forelægger et pro
gram for Kommissionen, afgiver den de fornødne finansielle
oplysninger, især de anslåede samlede årlige udgifter til
programmets gennemførelse. Dette program, der eventuelt
er ændret for at tage hensyn til Kommissionens gennemgang,
godkendes efter fremgangsmåden i artikel 41 .

1.
Uanset artikel 22 , 23 og 24 fastsætter Kommissionen
efter fremgangsmåden i artikel 41 omfanget af Fællesskabets
finansielle tilskud til programmer i forbindelse med de i de
pågældende artikler omhandlede sygdomme til 50% af
medlemsstaternes udgifter i form af godtgørelse til ejerne for
nedslagning af dyr på grund af de pågældende sygdomme .
2.
Efter anmodning fra en medlemsstat gennemgår Kom
missionen situationen på ny i Den Stående Veterinærkomité
for så vidt angår de i artikel 22 , 23 og 24 omhandlede
sygdomme. Ved den fornyede gennemgang tages der både
hensyn til den veterinærmæssige situation og til evalueringen
af de udgifter, for hvilke der allerede er indgået eller skal

indgås forpligtelser. Efter denne gennemgang kan der efter
fremgangsmåden i artikel 42 træffes en ny beslutning om
finansielt tilskud fra Fællesskabet, som kan overstige 50 % af
medlemsstaternes udgifter til at godtgøre ejerne for nedslag
ning af dyr på grund af den pågældende sygdom .
I forbindelse med vedtagelsen af denne beslutning kan der
træffes enhver anden nødvendig foranstaltning, som den
berørte medlemsstat skal iværksætte for at sikre, at aktionen

virker efter hensigten.

Artikel 26

4.
For hvert nationalt program fastlægges Fællesskabets
finansielle tilskud og eventuelt de betingelser, der kan
fastsættes for det, efter fremgangsmåden i artikel 41 .

Den årlige støtte over Fællesskabets budget under kapitlet
vedrørende landbrugsafgifter anslås til 70 mio . ECU for de
foranstaltninger, der er fastsat i dette afsnit.

5.
Anmodninger om betaling skal vedrøre de udgifter,
den pågældende medlemsstat har afholdt i løbet af kalende
råret, og tilsendes Kommissionen inden den 1 . juli det
følgende år.

6.

AFSNIT III

Kommissionen træffer afgørelse om støtten efter at

VETERINÆRKONTROL

have hørt komitéen .

7.
Kommissionen foretager i samarbejde med de kompe
tente nationale myndigheder regelmæssig kontrol på stedet
med henblik på at sikre gennemførelsen af de programmer,
hvortil Fællesskabet yder finansielt tilskud .
8.

Med regelmæssige mellemrum og mindst en gang om

året orienteres medlemsstaterne af Kommissionen i komitéen

Artikel 27

Fællesskabet medvirker til at øge veterinærkontrollens effek
tivitet ved :

— at yde finansiel støtte til forbindelses- og referencelabo
ratorier

— at yde et finansielt tilskud til indførelse af kontrol til
forebyggelse af zoonoser

f 1 ) EFT nr. L 140 af 1 . 6 . 1990 , s. 123 .
/
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Artikel 33

— at yde et finansielt tilskud til indførelse af en ny
kontrolstrategi som led i gennemførelsen af det indre

Der træffes hvert år som led i budgetproceduren afgørelse om
de nødvendige bevillinger til de i dette kapitel anførte

marked .

aktioner.

Kapitel 1

Forbindelses- og referencelaboratorier

Kapitel 3
Ny kontrolstrategi

Artikel 28

1.
Der kan ydes fællesskabsstøtte til ethvert forbindelses
eller referencelaboratorium, der er udpeget som sådant i

Artikel 34

overensstemmelse med Fællesskabets veterinærbestemmel

1.
Hver enkelt medlemsstat opstiller et program for
udveksling af personale, der arbejder i veterinærsektoren .

ser, og som udfører de opgaver og opfylder de krav, der er
fastlagt heri.

2.
Reglerne for ydelse af den i stk. 1 omhandlede støtte,
de betingelser, der kan fastsættes for den, og støttebeløbet
fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 41 .

3.
Der træffes hvert år afgørelse om de nødvendige
bevillinger til de i dette kapitel anførte aktioner som led i
budgetproceduren.

Kapitel 2

2.
I komitéen koordinerer Kommissionen udvekslings
programmerne sammen med medlemsstaterne .
3.
Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstalt
ninger til gennemførelsen af de koordinerede udvekslings
programmer .

4.
Hvert år gennemgås programmernes afvikling i komi
téen på grundlag af rapporter fra medlemsstaterne.
5.
Medlemsstaterne tager hensyn til de indhøstede erfa
ringer for at forbedre og udbygge udvekslingsprogram
merne .

Kontrol med zoonoser

6.
Artikel 29

Så snart der iværksættes fællesskabsregler for kontrol med
zoonoser, kan medlemsstaterne som led i en national plan,
der skal godkendes af Kommissionen efter fremgangsmåden i
artikel 41 , anmode om finansielt tilskud fra Fællesskabet til

deres kontrolplaner.

Artikel 30

Ved forelæggelsen af kontrolplanen for Kommissionen med
deler den pågældende medlemsstat de fornødne finansielle
oplysninger, især de anslåede samlede årlige udgifter til
planens gennemførelse.

Der kan ydes finansiel støtte fra Fællesskabet for at

muliggøre en effektiv gennemførelse af udvekslingsprogram
merne, navnlig gennem supplerende uddannelseskurser som
nævnt i artikel 36 , stk. 1 . Fællesskabets finansielle tilskud og
de betingelser, der kan fastsættes for det, fastlægges efter
fremgangsmåden i artikel 41 .

7.

Artikel 20 og 21 finder anvendelse i forbindelse med

denne artikel .

Artikel 35

Artikel 34, stk. 6 og 7, finder anvendelse på de programmer,
som skal udarbejdes i medfør af artikel 19 i Rådets direktiv
89 / 662/ EØF af 11 . december 1989 om veterinærkontrol i

samhandelen inden for Fællesskabet med henblik på gennem
førelsen af det indre marked (*) med henblik på tilrettelæg
gelsen af veterinærkontrollen ved de ydre grænser med
produkter fra tredjelande, der føres ind i Fællesskabet .

Artikel 31

For hver national kontrolplan fastlægges Fællesskabets
finansielle tilskud og de betingelser, der kan fastsættes for
det, efter fremgangsmåden i artikel 41 .

Artikel 32

Artikel 36

1.
Kommissionen kan enten direkte eller ved de kompe
tente, nationale myndigheders mellemkomst tilrettelægge
genopfriskningskurser eller møder for personale i medlems
staterne, navnlig det personale, der har ansvaret for den i
artikel 35 nævnte kontrol .

Artikel 24 stk. 5 til 8 , finder anvendelse i forbindelse med
dette kapitel .

(!) EFT nr. L 395 af 30 . 12 . 1989 , s . 13 .
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2.
Enkelthederne ved tilrettelæggelsen af de i stk. 1
omhandlede aktioner og Fællesskabets finansielle tilskud
fastlægges af Kommissionen efter fremgangsmåden i arti
kel 41 .
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Artikel 41

1.
Når der henvises til den fremgangsmåde , der er fastsat i
denne artikel , indbringer formanden straks sagen for komi
téen, enten på eget initiativ eller på anmodning af en
medlemsstat.

Artikel 37

1.
Der kan ydes finansiel støtte fra Fællesskabet til
indførelsen af systemer for identifikation af dyrene og for
underretning om sygdomme som led i reglerne om veterinær
kontrol i samhandelen i Fællesskabet med levende dyr med
henblik på gennemførelsen af det indre marked.
2.
Enkelthederne ved tilrettelæggelsen af den i stk. 1
omhandlede aktion og Fællesskabets finansielle tilskud fast
lægges af Kommissionen efter høring af komitéen.

2.
Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen
afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som
formanden kan fastsætte under hensyntagen til , hvor meget
det pågældende spørgsmål haster. Den udtaler sig med det
flertal , som er fastsat i Traktatens artikel 148 , stk. 2 , for

vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag
af Kommissionen. Under afstemningen i komitéen tildeles de
stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstater
ne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel . Formanden
deltager ikke i afstemningen.

3 . a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltning
er, når de er i overensstemmelse med komitéens
Artikel 38

udtalelse .

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstem

1.
Skulle en medlemsstat af strukturelle eller geografiske
årsager få problemer med personale eller infrastruktur ved
iværksættelsen af den nye kontrolstrategi som led i gennem
førelsen af det indre marked for levende dyr og animalske
produkter, kan den i en overgangsperiode få gradvis afta
gende finansiel bistand fra Fællesskabet .

2.
Den pågældende medlemsstat forelægger Kommissio
nen et nationalt program for forbedring af sit kontrolsystem
ledsaget af de fornødne finansielle oplysninger.
3.

melse med komitéens udtalelse , eller er der ikke

afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen
straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der
skal træffes . Rådet træffer afgørelse med kvalificeret
flertal .

Har Rådet ikke truffet afgørelse inden tre måneder efter
forslagets forelæggelse , vedtager Kommissionen de foreslåe
de foranstaltninger og bringer dem straks i anvendelse.

Artikel 24 , stk . 3 , og stk. 5 til 8 , finder anvendelse i

Artikel 42

forbindelse med denne artikel .

1.
Artikel 39

Når der henvises til den fremgangsmåde , der er fastsat i

denne artikel, indbringer formanden straks sagen for komi
téen, enten på eget initiativ eller på anmodning af en
medlemsstat .

Der træffes hvert år som led i budgetproceduren afgørelse om
de nødvendige bevillinger til de i dette kapitel anførte
aktioner .

AFNSIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 40

2 . Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes . Komitéen
afgiver udtalelse om dette udkast til de foranstaltninger, der
skal træffes. Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast
inden for en frist på to dage. Den udtaler sig med det flertal,
som er fastsat i Traktatens artikel 148 , stk . 2 , for vedtagelse
af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af
Kommissionen. Under afstemningen i komitéen tildeles de
stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstater
ne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel . Formanden
deltager ikke i afstemningen.

3 . a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltning
er, når de er i overensstemmelse med komitéens
udtalelse .

Artikel 8 og 9 i Rådets forordning (EØF) nr. 729 / 70 af 21 .
april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik C 1 ),
senest ændret ved forordning ( EØF) nr. 2048 / 88 (2 ), finder
tilsvarende anvendelse .

(*) EFT nr. L 94 af 28 . 4 . 1970 , s . 13 .
(2 ) EFT nr. L 185 af 15 . 7 . 1988 , s . 1 .

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstem
melse med komitéens udtalelse , eller er der ikke

afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen
straks Rådet et forslag til de foranstaltninger , der
skal træffes . Rådet træffer afgørelse med kvalificeret
flertal .
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Har Rådet ikke truffet afgørelse inden femten dage efter
forslagets forelæggelse, vedtager Kommissionen de foreslåe
de foranstaltninger og bringer dem straks i anvendelse .

vaccination mod afrikansk hestepest foretaget fra den 1 .
september 1989 .

Artikel 43

Artikel 44

1.
Rådets beslutning 77 / 97 / EØF af 21 . december 1976
om Fællesskabets finansiering af visse veterinære aktioner af
hastende karakter (^/ senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3768 / 85 , ophæves med virkning fra meddelelsen af
denne beslutning.

Kommissionen fastlægger efter fremgangsmåden i artikel 41
de nærmere bestemmelser for afholdelsen af udgifterne til

( l ) EFT nr. L 26 af 31 . 1 . 1977 , s . 78 .

2.
Gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget i hen
hold til beslutning 77/ 97 / EØF, er dog fortsat gældende.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26 . juni 1990 .
På Rådets vegne
M. O'KENNEDY

Formand
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BILAG

SYGDOMSLISTE

Gruppe 1 :

Endemiske sygdomme, hvor der obligatorisk ellerfrivilligt skal træffes bekæmpelses- og/eller udryddelsesforan
staltninger på besætningsplan
—
—
—
—
—
—
—
—

Kvægtuberkulose
Kvaegbrucellose
IBR/ IPV ( Kl + embryoner)
Fåre- og gedebrucellose (B. melitensis )
Enzootisk kvægleukose
Aujeszky's sygdom
Salmonella pullorum
Salmonella gallinarum

— Miltbrand

—
—
—
—

Maedi Visna og GAEV
IBR / IPV ( andre typer bedrifter)
Johne's syge (paratuberkulose)
Mycoplasma gallisepticum

Gruppe 2:

Zoonoser eller epizootier, der ikke er dækket andre steder
— Rabies
— Echinokokkose

— BST eller enhver anden virose med langsom udvikling

— Kvægencephalopati (BSE ) eller enhver anden sygdom med langsom udvikling.
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RÅDETS DIREKTIV

af 26. juni 1990

om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter
inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked
(90 / 425 / EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab , særlig artikel 43 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg ( 3 ), og
ud fra følgende betragtninger:
Fællesskabet skal fastsætte foranstaltninger for gradvis at
gennemføre det indre marked i løbet af en periode, der
udløber den 31 . december 1992;
hvis de fælles markedsordninger for dyr og animalske
produkter skal fungere harmonisk, forudsætter det , at de
veterinære og zootekniske hindringer for udviklingen af
samhandelen inden for Fællesskabet med de pågældende dyr
og produkter forsvinder; med henblik herpå udgør den frie
bevægelighed for dyr og landbrugsprodukter et grundlæg
gende element i de fælles markedsordninger og bør muliggøre
en rationel udvikling af landbrugsproduktionen samt en
optimal anvendelse af produktionsfaktorerne ;
på veterinærområdet benyttes grænserne for øjeblikket til at
foretage kontrol , der går ud på at sikre beskyttelsen af
menneskers og dyrs sundhed;
det endelige mål er at begrænse veterinærkontrollen til
afsendelsesstedet; gennemførelsen af dette mål indebærer en
harmonisering af de væsentlige krav med hensyn til beskyt
telse af dyrs sundhed;
med henblik på gennemførelsen af det indre marked bør der ,
indtil dette mål faktisk er gennmemført, lægges vægt på den
kontrol, der skal foretages ved afsendelsen, og organiseres
kontrol, som kan finde sted på bestemmelsesstedet; med
denne løsning fjernes muligheden for at foretage veterinær
kontrol ved Fællesskabets indre grænser, og på baggrund
heraf er det berettiget at bibeholde et sundhedscertifikat eller

denne løsning øger tilliden til den veterinærkontrol , der
foretages af afsendelsesmedlemsstaten, navnlig gennem ind
førelse af en ordning med hurtig udveksling af oplysninger;
det er vigtigt, at afsendelsesmedlemsstaten drager omsorg
for, at veterinærkontrollen foretages på passende måde;
i bestemmelsesmedlemsstaten kan veterinærkontrollen fore

tages ved stikprøver på bestemmelsesstedet; i tilfælde af grov
mistanke om uregelmæssigheder kan veterinærkontrollen
dog foretages under transporten af dyrene eller produkterne,
og inden for de ikke harmoniserede områder kan muligheden
for karantæne opretholdes;

det er vigtigt at fastsætte, hvad der kan gøres, hvis en
veterinærkontrol viser, at forsendelsen ikke er forskriftsmæs
sig;

der bør fastsættes en procedure for bilæggelse af tvister, der
kan opstå vedrørende forsendelser fra en bedrift, et center
eller et organ;
det er vigtigt at fastsætte en beskyttelsesordning; på dette felt
bør ansvaret især af hensyn til effektiviteten i første omgang
påhvile afsendelsesmedlemsstaten ; Kommissionen bør kun
ne gribe ind, bl.a. ved at undersøge forholdene på stedet og
ved at træffe foranstaltninger, der er afpasset efter situa
tionen;

for at bestemmelserne i dette direktiv kan virke hensigtsmæs
sigt, skal de omfatte samtlige dyr og produkter, der i
samhandelen inden for Fællesskabet er underkastet veteri

nære krav;

på det nuværende harmoniseringstrin, og indtil der foreligger
EF-regler, bør dyr og produkter, som ikke er omfattet af
harmoniserede regler, stadig opfylde bestemmelseslandets
krav, for så vidt som disse er i overensstemmelse med
Traktatens artikel 36;

ovennævnte regler bør gælde for den zootekniske kontrol ;

bestemmelserne i de eksisterende direktiver bør tilpasses de
nye regler i nærværende direktiv;

et identifikationsdokument som foreskrevet i EF-bestemmel
serne ;

disse regler bør tages op til ny behandling inden 1993 ;

(») EFT nr. C 225 af 31 . 8 . 1988 , s. 4 .
(2 ) EFT nr. C 326 af 19 . 12 . 1988 , s. 28 .
( 3) EFT nr. C 56 af 6 . 3 . 1989 , s. 20.

det bør overlades til Kommissionen at fastsætte gennemfø
relsesbestemmelser til dette direktiv; i dette øjemed bør der
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fastsættes procedurer, hvorved der indføres et snævert og
effektivt samarbejde mellem Kommissionen og medlemssta
terne i Den Stående Veterinærkomité —
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6) kompetent myndighed: en medlemsstats centrale myn
dighed , der er kompetent til at udføre veterinærkontrol
eller zooteknisk kontrol , eller enhver myndighed , til
hvem den har delegeret denne kompetence

7) embedsdyrlæge: dyrlæge udpeget af den kompetente
myndighed .
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

KAPITEL I

Medlemsstaterne sørger for, at veterinærkontrollen med
levende dyr eller produkter, der er omfattet af de i bilag A
anførte direktiver , eller med de dyr og produkter, der er
omhandlet i artikel 21 , stk. 1 , og som skal indgå i samhan
delen, ikke længere foretages ved grænserne, men efter
bestemmelserne i dette direktiv, jf. dog artikel 7.

Kontrol på oprindelsesstedet

Medlemsstaterne skal endvidere sørge for, at reglerne i dette
direktiv kommer til at gælde for kontrollen af de zootekniske
dokumenter .

Dette direktiv berører hverken kontrollen af dyrs velfærd
under transport eller den kontrol , der foretages under de
inspektioner , som på ikke-diskriminerende vis gennemføres
af de myndigheder, der har ansvaret for den generelle
anvendelse af lovene i en medlemsstat.

Artikel 3

1.
Medlemsstaterne sørger for, at de i artikel 1 nævnte
dyr og produkter kun kan indgå i samhandelen , hvis de
opfylder følgende betingelser:

a) de i bilag A nævnte dyr og produkter skal opfylde
kravene i de i dette bilag nævnte relevante direktiver, og
de i bilag B omhandlede dyr og produkter skal opfylde de
dyresundhedsmæssige normer i bestemmelsesmedlems
staten

b ) de skal stamme fra en bedrift eller et center eller et organ ,
der er underlagt den i stk. 3 nævnte regelmæssige
Artikel 2

officielle veterinærkontrol

c) de skal dels være identificeret i overensstemmelse med
I dette direktiv forstås ved :

1 ) veterinærkontrol : fysiske kontol af og/ eller administra
tive formaliteter vedrørende de i artikel 1 nævnte dyr
eller produkter med henblik på direkte eller indirekte at
beskytte menneskers eller dyrs sundhed
2) zooteknisk kontrol : fysisk kontrol af og/ eller admini
strative formaliteter vedrørende dyr, der er omfattet af de
i bilag A, punkt II, nævnte direktiver og som direkte eller
indirekte tager sigte på at forbedre dyreracerne
3 ) samhandel : handel mellem medlemsstater i henhold til
Traktatens artikel 9 , stk. 2

4) bedrift: landbrugsejendom eller handelsstald i henhold
til gældende nationale bestemmelser, der er beliggende
på en medlemsstats område, og på hvilken de i bilag A og
B omhandlede dyr, bortset fra enhovede dyr, holdes eller
opdrættes på sædvanlig måde, samt bedrifter som defi
neret i artikel 2, litra a), i direktiv 90 / 426 / EØF om
dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs
bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredje
lande ( ! )

5 ) center eller organ: enhver virksomhed, som producerer,
oplagrer, behandler eller håndterer de i artikel 1 nævnte
produkter

kravene i EF-bestemmelserne, dels være registreret på en
sådan måde, at de kan føres tilbage til oprindelsesbedrif
ten, -centret eller -organet eller den bedrift, det center
eller ogan, som dyrene passerer igennem ; Kommissionen
skal inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af
dette direktiv have meddelelse om de nationale identifi

kations- og registreringsordninger.
Medlemsstaterne skal inden den 1 . januar 1993 træffe de
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de identifi
kations- og registreringsordninger, der gælder for sam
handelen inden for Fællesskabet, udvides til også at
omfatte dyrenes bevægelser inden for deres område

d) de skal under transport være ledsaget af de sundhedscer
tificater og/ eller ethvert andet dokument, der kræves i de
i bilag A nævnte direktiver og når der er tale om andre dyr
og produkter, i bestemmelsesmedlemsstatens forskrif
ter .

Disse certifikater eller dokumenter, som udstedes af den

embedsdyrlæge, der har ansvaret for oprindelsesbedrif
ten, -centret, eller -organet , eller, når der er tale om de
dokumenter, der kræves i den i bilag A, punkt II ,
omhandlede zootekniske lovgivning, af den kompetente
myndighed, skal ledsage dyrene eller produkterne til
modtager(en)(ne)
e) dyr eller produkter af dyr, som er modtagelige for smitte ,

C 1 ) Se side 42 i denne udgave af EFT .

må ikke
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kan transit kun finde sted, hvis den kompetente myndig
hed i transitmedlemsstaten giver udtrykkelig tilladelse

i) stamme fra bedrifter, centre, organer, distrikter eller
områder, der er omfattet af restriktioner i henhold til
EF-bestemmelserne, når disse gælder for de pågæl
dende dyr eller produkter heraf, som følge af

hertil .

mistanke om udbrud eller forekomst af en af de i

bilag C anførte sygdomme eller som følge af anven

2.

Medlemsstaterne skal endvidere sørge for,

delse af beskyttelsesforanstaltninger

— at de i artikel 1 omhandlede dyr og produkter, som måtte
ii) stamme fra en bedrift, et center, organ, distrikt eller
område, hvor der gælder officielle restriktioner som
følge af mistanke om, udbrud eller forekomst af
andre end de i bilag C anførte sygdomme, eller hvor
der anvendes beskyttelsesforanstaltninger

iii ) når de er bestemt til bedrifter, centre eller organer,
der er beliggende i medlemsstater, der har opnået
garantier i henhold til artikel 9 i direktiv 64 /

432 / EØF eller andre tilsvarende EF-regler, som er
vedtaget eller senere vedtages, eller i en stat, som
efter gældende EF-bestemmelser er blevet anerkendt
som værende helt eller delvis smittefri , stamme fra

en bedrift, der ikke opfylder de garantier, som disse
stater kan kræve for andre sygdomme end dem, der
er nævnt i bilag C.
iv) når de er bestemt til en medlemsstat eller en del af en

medlemsstats område , der er omfattet af suppleren
de garantier i henhold til artikel 9 i direktiv 64 /
432 / EØF eller andre tilsvarende EF-regler, som er
vedtaget eller senere vedtages , stamme fra en bedrift,
et center eller organ og eventuelt en del af et område,
som ikke opfylder de fastsatte supplerende garan
tier .

Den kompetente myndighed i oprindelseslandet skal
inden udstedelsen af certifikatet eller ledsagedoku
mentet sikre sig, at bedrifterne, centrene eller orga
nerne opfylder kravene i denne litra

f) når en transport omfatter flere forskellige bestemmelses
steder, skal dyrene og produkterne samles i et antal
varepartier, der svarer til antallet af bestemmelsessteder.
Hvert vareparti skal ledsages af de i litra d) nævnte
certifikater og /eller dokumenter

skulle slås ned i forbindelse med et nationalt program for
udryddelse af sygdomme , der ikke er nævnt i bilagC,
ikke videreforsendes til en anden medlemsstats område

— at de i bilag A omhandlede dyr og produkter eller de i
bilag B omhandlede dyr og produkter ikke videreforsen
des til en anden medlemsstats område, hvis de ikke kan

afsættes på deres eget område af de sundhedsmæssige
eller dyresundhedsmæssige årsager, som er nævnt i
Traktatens artikel 36 .

3.
Uden at det i øvrigt berører de kontrolopgaver, som
ifølge EF-bestemmelserne påhviler embedsdyrlægerne, fore
tager den kompetente myndighed kontrol af bedrifter,
autoriserede markeder eller opsamlingscentre samt centre og

organer med henblik på at sikre, at de dyr eller produkter , der
skal indgå i samhandelen , er i overensstemmelse med
EF-kravene, og navnlig at de opfylder de i stk. 1 , litra c) og
d), fastsatte betingelser med hensyn til identifikation .
Når der er begrundet mistanke om, at EF-betingelserne ikke
overholdes , foretager den kompetente myndighed de fornød
ne undersøgelser, og bekræftes mistanken , træffer den
passende foranstaltninger, som i givet fald kan indebære
isolering af den pågældende bedrift eller det pågældende
center eller organ.
4.
Kommissionen kan efter fremgangsmåden i artikel 1 8
eller eventuelt artikel 19 fastlægge gennemførelsesbestem
melser til denne artikel navnlig for at tage hensyn til den
pågældende art.

Artikel 4

g) når de dyr eller produkter, der er omfattet af de i bilag A
nævnte direktiver, og som opfylder EF-reglerne, skal
udføres til et tredjeland via en anden medlemsstats
område, skal transporten — medmindre den kompetente
myndighed godkender, åt der foreligger tvingende
omstændigheder , hvis dyrenes velfærd skal sikres — være

,

1.
Afsendelsesmedlemsstaterne træffer de nødvendige
foranstaltninger for at sikre,
a) at personer, der holder dyr og ligger inde med produkter,
der er nævnt i artikel 1 , opfylder de i dette direktiv

under toldkontrol helt frem til det sted, hvor Fællesska

omhandlede nationale krav eller EF-krav vedrørende

bets område forlades i overensstemmelse med nærmere

dyrs sundhed og zooteknik under hele produktionen og
afsætningen

bestemmelser herom, som Kommissionen skal fastsætte
efter fremgangsmåden i artikel 18 eller eventuelt arti
kel 19 .

Når der er tale om dyr eller produkter, som ikke opfylder
EF-reglerne, eller de i bilag B nævnte dyr eller produkter,

b ) at de i bilag A nævnte dyr og produkter veterinærmæssigt
kontrolleres lige så omhyggeligt , som hvis de var bestemt
til det nationale marked, medmindre EF-bestemmelserne

indeholder særlige undtagelser herfor
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c) at dyrene transporteres på en sådan måde, at reglerne om
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den , der driver slagteriet, er ansvarlig for slagtning
en af dyr, der ikke opfylder kravene i artikel 3 ,

hygiejne overholdes .

stk. 1 , litra c) og d)

2.
Når oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndig
hed har udstet det certifikat eller dokument , som ledsager
dyrene eller produkterne, meddeler den den dag, hvor de
udstedes gennem det i artikel 20 omhandlede edb-system ,
den centrale kompetente myndighed i bestemmelsesmed
lemsstaten og den kompetente myndighed på bestemmelses
stedet de oplysninger, som Kommissionen skal fastlægge

iii) en registreret handlende, som foretager en opdeling
af varepartierne, eller enhver virksomhed, der ikke
til stadighed er underkastet kontrol , skal den kom
petente myndighed anse disse handlende eller virk
somheder for at være modtagere af dyrene, og de i
andet afsnit nævnte betingelser finder anvendelse

efter fremgangsmåden i artikel 18 .

iv) bedrifter, et center eller ogan , bl.a . i tilfælde af
aflæsning af en del af varepartiet under transporten,
skal hvert dyr eller hver gruppe af dyr i overensstem
melse med artikel 3 , stk. 1 , være ledsaget af det
originale sundhedscertifikat eller ledsagedokument
indtil ankomsten hos den modtager, der er nævnt i

3.
Afsendelsesmedlemsstaterne træffer passende foran
staltninger mod enhver overtrædelse af veterinær- og
zootekniklovgivningen, der begås af fysiske eller juridiske
personer, når det konstateres, at EF-bestemmelserne over
trædes, eller især når det fastslås, at de udstedte certifikater,

dokumentet .

dokumenter eller identifikationsmærker ikke er et korrekt

udtryk for dyrenes eller deres oprindelsesbedrifts status eller
for produkternes virkelige karakteristika .

De i første afsnit ,.nr. iii) og iv) nævnte modtagere skal ,
inden der foretages nogen yderligere opdeling eller
afsætning, sikre sig, at de i artikel 3 , stk. 1 , litra c) og d),
nævnte identifikationsmærker, certifikater eller doku
menter forefindes, og underrette den kompetente myn
dighed om enhver forsømmelse eller uoverensstemmelse,
og skal i så fald isolere de pågældende dyr, indtil den
kompetente myndighed har truffet afgørelse om, hvad

KAPITEL II

der skal ske med dem .

Kontrol på bestemmelsesstedet

Den garanti, som de i første afsnit, nr. iii) og iv),
omhandlede modtagere skal fastlægges i en aftale, der
indgås med den kompetente myndighed i forbindelse
med den i artikel 12 omhandlede forudgående registre
ring. Den kompetente myndighed kontrollerer ved hjælp
af stikprøver, om disse garantier overholdes.

Artikel S

1.
Bestemmelsesmedlemsstaten
kontrolforanstaltninger:

iværksætter

følgende

Denne litra finder tilsvarende anvendelse på modtagerne
af de i artikel 1 omhandlede produkter.

a ) Den kompetente myndighed kan på dyrenes eller pro
dukternes bestemmelsessted ved ikke-diskriminerende

veterinær stikprøvekontrol undersøge, om kravene i
artikel 3 er opfyldt; den kan i den forbindelse udtage
prøver .

Der kan ligeledes foretages kontrol under dyrenes og
produkternes transport på den pågældende medlemsstats

2.

De modtagere, der er anført på det certifikat eller

dokument, som er omhandlet i artikel 3 , stk . 1 , litra d)

område , når transit- eller bestemmelsesmedlemsstatens

kompetente myndighed ligger inde med oplysninger, som
tyder på, at der er sket en overtrædelse.
b ) Såfremt de i artikel 1 omhandlede dyr, der stammer fra
en anden medlemsstat, er bestemt til :
i) et autoriseret marked eller opsamlingscenter som
defineret i EF-béstemmelserne , er den, der driver
dette marked eller opsamlingssted, ansvarlig for
modtagelsen af dyr, der ikke opfylder kravene i

a) skal på anmodning af den kompetente myndighed i
bestemmelsesmedlemsstaten og i det omfang, det er
nødvendigt for udførelsen af den i stk. 1 omhandlede
kontrol , på forhånd give meddelelse om indførelsen af
dyr eller produkter fra en anden medlemsstat, herunder
navnlig forsendelsens karakter og den forventede
ankomstdato .

artikel 3 , stk. 1

Fristen for underretning må normalt ikke overstige én
dag; dog kan medlemsstaterne under usædvanlige for
hold kræve en underretningsfrist på to dage.

den kompetente myndighed skal ved ikke-diskrimi
nerende kontrol af certifikaterne eller ledsagedoku
menterne påse, at dyrene opfylder disse krav

Denne underretning kræves ikke for registrerede heste,
som er forsynet med et identifikationsdokument som

ii) et slagteri, der er under tilsyn af en embedsdyrlæge,
skal denne bl.a . ved hjælp af certifikatet eller
ledsagedokumentet sørg« for, at kun dyr, der opfyl
der kravene i artikel 3 , stk. 1 , slagtes

b) skal i en periode, der fastsættes af den kompetente
myndighed, men i mindst seks måneder, opbevare de i

fastsat i direktiv 90 / 427 / EØF
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artikel 3 nævnte sundhedscertifikater eller dokumenter

med henblik på forevisning for den kompetente myndig
hed på dennes anmodning .
3.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fast

lægges efter fremgangsmåden i artikel 18 eller eventuelt
artikel 19 .
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Kommissionen og de øvrige medlemsstater — herunder
navnlig transitmedlemsstaterne — om en sådan import og
om de krav , der stilles hertil .

Bestemmelsesmedlemsstaterne forbyder videreforsendelse
fra deres område af dyr, som ikke har opholdt sig der i de
tidsrum, der er fastsat i de særlige EF-bestemmelser, eller af
produkter som omhandlet i andet afsnit, medmindre bestem
melsesstedet er en anden medlemsstat, der ligeledes foretager
import fra tredjelande uden transit.

Artikel 6

1.
Skal levende dyr efter EF-bestemmelserne eller natio
nale forskrifter på områder, der endnu ikke er harmoniseret,
og under overholdelse af Traktatens almindelige regler,
anbringes i karantæne, sker dette normalt på bestemmelses
bedriften .

2.
Når karantænen er berettiget ud fra et veterinærmæs
sigt synspunkt, kan den finde sted på en karantænestation .
Denne station skal betragtes som forsendelsens bestemmel
sessted. Den pågældende medlemsstat meddeler Kommissio
nen begrundelserne for denne foranstaltning.

3.

Forpligtelserne vedrørende karantæne og stedet herfor

Disse dyr eller produkter kan imidlertid, indtil der vedtages
EF-bestemmelser, indføres i en anden medlemsstat end den,
der er omhandlet i andet afsnit, efter at denne medlemsstat og
eventuelt en transitmedlemsstat forinden har godkendt kon
trolvilkårene. De pågældende medlemsstater underretter
Kommissionen og de øvrige medlemsstater i Den Stående
Veterinærkomité om anvendelsen af denne undtagelse og om
de aftalte kontrolvilkår .

3.
Uanset stk. 1 skal alle dyr eller produkter, som
transporteres med transportmidler, der regelmæssigt og
direkte forbinder to geografiske punkter i Fællesskabet, dog
fra den 1. januar 1993 underkastes de i artikel 5 omhandlede
kontrolbestemmelser .

angives nærmere i de veterinærmæssige betingelser, der er
omhandlet i artikel 21 , stk. 2 .
Artikel 8

Artikel 7

1.-

1.
Medlemsstaterne påser ved den kontrol , der foretages
på steder, hvor de i artikel 1 omhandlede dyr og produkter
fra tredjelande kan indføres til Fællesskabets område , såsom
havne, lufthavne og grænseovergangssteder fælles med
tredjelande, at følgende foranstaltninger træffes:
a) de certifikater eller dokumenter, der ledsager dyrene eller
produkterne , skal kontrolleres

b) hvis der er tale om dyr eller produkter indført fra
tredjelande , skal de under toldkontrol sendes til inspek
tionsstederne for dér at underkastes veterinærkontrol .

De i bilag A nævnte dyr eller produkter kan ikke
toldklareres, medmindre kontrollen viser, at de er i
overensstemmelse med EF-bestemmelserne

c) dyr og produkter fra Fællesskabet underkastes de kon
trolregler, som er fastsat i artikel 5 .

2.

De i bilag B nævnte dyr eller produkter eller dyr og

produkter, som indføres på grundlag af nationale dyresund
hedsmæssige bestemmelser, skal indføres direkte på Fælles
skabets område til et af kontrolstederne i den medlemsstat,
som ønsker at foretage denne indførsel, og skal her kontrol
leres i overensstemmelse med stk. 1 , litra b)

Medlemsstaterne, som indfører dyr fra tredjelande på grund
lag af nationale dyresundhedsmæssige regler, underretter

Hvis en medlemsstats kompetente myndigheder ved en

kontrol på forsendelsens bestemmelsessted eller under trans
porten konstaterer ,

a) at der forekommer stoffer, som har forårsaget en af de
sygdomme , der er nævnt i direktiv 82 / 894 / EØF C1 ),
senest ændret ved Kommissionens afgørelse 90 / 134 /
EØF ( 2 ), eller en zoonose eller sygdom, eller at et hvilket
som helst andet forhold, der kan udgøre en alvorlig fare
for dyr eller mennesker, gør sig gældende, eller at
produkterne kommer fra et område, der er smittet med
en epizootisk sygdom, påbyder de, at dyret eller dyrene
anbringes i karantæne på nærmeste karantænestation,
slås ned og/ eller destrueres.
Udgifterne i forbindelse med de i første afsnit fastsatte
foranstaltninger påhviler afsenderen, dennes repræsen
tant eller den person, der har ansvaret for produkterne
eller dyrene.

De kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemssta
ten giver straks på den mest hensigtsmæssige måde og
skriftligt de kompetente myndigheder i de øvrige med
lemsstater og Kommissionen meddelelse om de konsta
terede forhold samt om de afgørelser, de har truffet, og
begrundelsen herfor.
Der kan iværksættes beskyttelsesforanstaltninger som
fastsat i artikel 10 .

(>) EFT nr . L 378 af 31 . 12 . 1982, s. 58 .
(2 ) EFT nr. L 76 af 22 . 3 . 1990 , s. 23 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr . L 224 / 34

Endvidere kan Kommissionen på anmodning af en
medlemsstat og efter fremgangsmåden i artikel 17 for at
imødegå situationer , der ikke er forudset i EF-bestem
melserne, træffe enhver foranstaltning, der er nødvendig
for at nå frem til en samordnet politik i medlemssta
terne ;

b ) at dyrene eller produkterne ikke opfylder betingelserne i
EF-direktiverne , jf. dog litra a), eller, dersom medlems
staten opnår garantier i henhold til artikel 9 i direktiv
64/432 / EØF eller andre tilsvarende EF-regler, som er
vedtaget eller senere vedtages , i de nationale dyresund
hedsmæssige bestemmelser, kan de, medmindre der fra
et sundhedsmæssigt eller dyresundhedsmæssigt syns
punkt er noget til hinder herfor, give afsenderen eller

dennes repræsentant valget mellem
— hvis der forekommer restkoncentrationer, oprethol
delse af kontrol med dyrene eller produkterne , indtil
det bekræftes, at EF-reglerne er overholdt, og,
såfremt disse regler ikke er overholdt , anvendelse af
de foranstaltninger, der er fastsat i EF-loVgivnin
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dighed i bestemmelsesmedlemsstaten Kommissionen og de
øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder herom.

Kommissionen kan på anmodning af den kompetente myn
dighed i bestemmelsesmedlemsstaten eller på eget initiativ
under hensyn til arten af de konstaterede overtrædelser
— i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder
sende et inspektionshold til stedet
— pålægge en embedsdyrlæge , som er godkendt af de
involverede parter, og hvis navn skal stå på en liste , der
udarbejdes af Kommissionen efter indstilling fra med
lemsstaterne, at kontrollere forholdene på stedet

— pålægge den kompetente myndighed at skærpe kontrol
len med bedriften, centret, organet, det autoriserede
marked eller opsamlingssted eller oprindelsesområdet.
Den meddeler medlemsstaterne sine konklusioner.

gen

— nedslagning af dyrene eller destruktion af produkter
ne

— tilbagesendelse med tilladelse fra den kompetente
myndighed i afsendelsesmedlemsstaten, og forhånds
underretning af transitmedlemsstaten eller transit
medlemsstaterne .

Dog kan der , hvis der konstateres forsømmelser vedrø

rende certifikatet eller^dokumenterne, gives ejeren eller
dennes repræsentant en frist til at få bragt dokumenterne
i orden, før sidstnævnte mulighed benyttes.

Indtil Kommissionens konklusioner foreligger , skal afsendel
sesmedlemsstaten på anmodning af bestemmelsesmedlems
staten skærpe kontrollen med dyrene eller produkterne fra
den pågældende bedrift, det pågældende center, organ,
autoriserede marked eller opsamlingssted eller område, og
når tungtvejende dyresundhedsmæssige hensyn taler herfor,
indstille udstedelsen af certifikater eller transportdokumen
ter .

Bestemmelsesmedlemsstaten kan for sit vedkommende skær

pe kontrollen med dyr med samme oprindelse.
2.
Kommissionen opstiller efter fremgangsmåden i arti
kel 18 en liste over de i stk . 1 omhandlede sygdomme samt
gennemførelsesbestemmelserne til nærværende artikel .

Artikel 9

1.
I de i artikel 8 omhandlede tilfælde sætter den kompe
tente myndighed i en bestemmelsesmedlemsstat sig straks i
forbindelse med de kompetente myndigheder i afsendelses
medlemsstaten. Sidstnævnte myndigheder træffer de nød
vendige foranstaltninger og meddeler den kompetente myn
dighed i bestemmelsesmedlemsstaten , hvilken kontrol der er
udført, hvilke afgørelser der er truffet, samt begrundelsen for
disse .

Hvis bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed
nærer frygt for, at disse foranstaltninger ikke er tilstrække
lige, søger den sammen med den kompetente myndighed i
afsendelsesmedlemsstaten at rette op på situationen, idet der
eventuelt aflægges et besøg på stedet.
Hvis der efter den i artikel 8 omhandlede kontrol konstateres

gentagne forsømmelser, underretter den kompetente myn

På anmodning af en af de to berørte medlemsstater skal
Kommissionen, hvis den sagkyndiges udtalelse bekræfter
forsømmelserne, efter fremgangsmåden i artikel 17 træffe
passende foranstaltninger, som kan være så vidtrækkende
som at give medlemsstaterne tilladelse til midlertidigt at
nægte indførsel på deres område af dyr eller produkter fra

den pågældende bedrift eller det pågældende center, organ,
autoriserede marked eller opsamlingssted eller område.
Foranstaltningerne skal hurtigst muligt stadfæstes eller ænd
res efter fremgangsmåden i artikel 17.
2.
Undtagen i de i stk. 4 omhandlede tilfælde berøres de
klagemuligheder, der i henhold til gældende lovgivning i
medlemsstaterne findes over for de afgørelser, der træffes af
de kompetente myndigheder, ikke af dette direktiv.
De afgørelser, der træffes af bestemmelsesmedlemsstatens
kompetente myndighed , skal med angivelse af begrundelsen
derfor meddeles afsenderen eller dennes repræsentant samt
den kompetente myndighed i afsendelsesmedlemsstaten.
På anmodning af afsenderen eller dennes repræsentant skal
de begrundede afgørelser meddeles den pågældende skriftligt
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med angivelse af de klagemuligheder, der efter gældende lov i
bestemmelsesmedlemsstaten står til hans rådighed , samt af
form og frister for indgivelse af klage.

centre eller organer eller i tilfælde af en epizooti oprette
det iagttagelsesdistrikt, som er foreskrevet i EF-bestemmel

Dog kan de to parter i tilfælde af tvist, hvis de er enige herom,
inden for en frist på højst 1 måned , forelægge tvisten for en
sagkyndig, som skal være opført på en liste over Fællesska
bets sagkyndige, der udarbejdes af Kommissionen, idet
udgifterne i forbindelse med denne sagkyndige bistand
påhviler Fællesskabet.

De foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer, meddeles
straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

Den sagkyndige skal afgive udtalelse inden for en frist på
højst 72 timer eller efter, at resultatet af eventuelle analyser
foreligger. Parterne underkaster sig den sagkyndiges udtalel
se under overholdelse af EF-veterinærbestemmelserne .

3.
Udgifterne til tilbagesendelse af forsendelsen, til
anbringelse i fold eller isolering af dyrene, eller om nødven
digt til nedslagning eller destruktion af dem påhviler afsen
deren , dennes repræsentant eller den, som har ansvaret for
dyrene eller produkterne .
4.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel ved

tages efter fremgangsmåden i artikel 18 eller i givet fald efter
fremgangsmåden i artikel 19 .

KAPITEL III

Fælles bestemmelser

serne .

2.
En eller flere repræsentanter for Kommissionen kan på
anmodning af den i stk. 1 , første afsnit, nævnte medlemsstat
eller på Kommissionens initiativ straks tage til stedet for
i samarbejde med de kompetente myndigheder at undersøge ,
hvilke foranstaltninger der er truffet, og afgive en udtalelse
om foranstaltningerne.
3.

indtil Den Stående Veterinærkomité træder sammen . Disse

foranstaltninger skal så hurtigt som muligt forelægges Den
Stående Veterinærkomité for at blive stadfæstet, ændret eller
ophævet efter fremgangsmåden i artikel 17 .

4.
Under alle omstændigheder lader Kommissionen
snarest muligt Den Stående Veterinærkomité undersøge
situationen. Den træffer efter fremgangsmåden i artikel 17
de nødvendige foranstaltninger for de i artikel 1 omhandlede
dyr og produkter og, hvis situationen kræver det, for
produkter afledt af disse. Den følger udviklingen i situatio
nen og ændrer eller ophæver de trufne afgørelser efter samme
fremgangsmåde på baggrund af denne udvikling.
5.

Artikel 10

Hvis Kommissionen ikke er blevet informeret om disse

foranstaltninger, eller hvis den finder de trufne foranstalt
ninger utilstrækkelige, kan den i samarbejde med den berørte
medlemsstat træffe beskyttelsesforanstaltninger med hensyn
til dyrene eller produkterne fra det epizooti-ramte område
eller fra en bestemt bedrift, et bestemt center eller organ ,

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel samt

listen over zoonoser og andre forhold, der kan udgøre en
alvorlig fare for menneskers sundhed, vedtages efter frem
gangsmåden i artikel 18 .

1.
En medlemsstat underretter straks de øvrige medlems
stater og Kommissionen, når det konstateres, at der på dens
område forekommer en af de i direktiv 82 / 894 / EØF

omhandlede sygdomme, samt når der konstateres zoonoser,
sygdomme eller andre forhold, der kan udgøre en alvorlig
fare for dyrs eller menneskers sundhed .
Afsendelsesmedlemsstaten iværksætter straks de bekæmpel
sesforanstaltninger eller forebyggende foranstaltninger, der
er fastsat i EF-bestemmelserne, navnlig afgrænsning af de
heri foreskrevne iagttagelsesdistrikter, eller træffer enhver
anden foranstaltning, som den finder hensigtsmæssig.
En bestemmelses- eller transitmedlemsstat, der ved den i
artikel 5 omhandlede kontrol har konstateret en af de

sygdomme eller andre forhold, som er nævnt i første afsnit,
kan om nødvendigt træffe forebyggende foranstaltninger,
der er fastsat i EF-bestemmelserne, herunder anbringe dyrene
i karantæne .

Indtil der er truffet foranstaltninger i overensstemmelse med
stk. 4, kan bestemmelsesmedlemsstaten , når tungtvejende
hensyn til menneskers og dyrs sundhed taler herfor, træffe
beskyttelsesforanstaltninger over for de berørte bedrifter,

Artikel 11

Den enkelte medlemsstat og Kommissionen udpeger hver for
sig den eller de tjenester med kompetence på veterinærkon
trolområdet, der skal foretage veterinærkontrollen og vare

tage samarbejdet med kontroltjenesterne i de øvrige med
lemsstater .

Artikel 12

Medlemsstaterne sørger for, at alle erhvervsdrivende , der
inden for Fællesskabet handler med dyr og/ eller produkter,
som er omhandlet i artikel 1 ,

a ) på anmodning af den kompetente myndighed forinden
registreres i et offentligt register
b) fører et register over leveringer og, for de modtagere ,
som er omhandlet i artikel 5 , stk. 1 , litra b), nr. iii), det
senere bestemmelsessted for dyrene eller produkterne .
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Den kompetente myndighed i modtagerlandet kan af
dyresundhedsmæssige grunde udpege det slagteri, til
hvilket dyrene skal transporteres .«

b) Artikel 7 , stk. 3 , og artikel 8 , stk . 2 , andet afsnit,
udgår.
Artikel 13

c) Artikel 9 og 10 affattes således:

Medlemsstaterne sørger ligeledes for, at befuldmægtigede fra
deres veterinærtjenester, i givet fald i samarbejde med andre
tjenesters befuldmægtigede på dette område, bl.a. kan

— føre tilsyn med bedrifter , anlæg, transportmidler og
metoder til mærkning og identifikation af dyrene
— for så vidt angår de i bilag A nævnte produkter kontrol
lere, at personalet overholder de i samme bilag fastsatte
krav

»Artikel 9

1 . En medlemsstat, der råder over et nationalt pro
gram til bekæmpelse af en af de smitsomme sygdomme ,
der ikke er anført i bilag E , for hele eller en del af dens
område, kan forelægge Kommissionen dette program
bl.a. med oplysning om følgende :
— situationen med hensyn til den pågældende sygdom
på dens område

— udtage prøver af
i) dyr, som er bestemt til salg, er markedsført eller er
under transport

— begrundelsen for programmet under hensyn til syg
dommens alvor og programmets cost / benefit-for

ii) produkter , som er bestemt til oplagring eller til salg,
er markedsført eller er under transport

— det geografiske område , hvor programmet skal

dele

anvendes

— gennemgå den dokumentation eller de edb-oplysninger,
der anvendes ved den kontrol , som følger af de i henhold
til dette direktiv trufne foranstaltninger.
Medlemsstaterne kræver, at de kontrollerede bedrifter,
centre eller organer samarbejder med de pågældende befuld
mægtigede i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af
disse opgave.

— de forskellige former for status, der gælder for
virksomhederne, og de normer, der skal opfyldes i
hver kategori , samt undersøgelsesprocedurerne
— kontrollen med programmet
— konsekvenserne af, at en virksomhed mister sin
status, uanset årsagen

— de foranstaltninger, der skal træffes , såfremt {ier som
følge af kontrol , der gennemføres i henhold til
bestemmelserne i programmet, konstateres positive
Artikel 14

1.
I direktiv 64 / 432 / EØF ( 1 ), senest ændret ved direktiv
89 / 662 / EØF ( 2 ), foretages følgende ændringer :
a) Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6

Slagtedyr, som straks efter ankomsten til bestemmel
seslandet, er blevet ført til et slagteri enten direkte eller
via et autoriseret marked eller opsamlingscenter, skal
slagtes her så hurtigt som muligt i overensstemmelse med
de dyresundhedsmæssige krav.

Slagtedyr , som straks efter ankomsten til bestemmel
seslandet er blevet ført til et i umiddelbar nærhed af et

slagteri beliggende marked, hvis bestemmelser kun giver
tilladelse til , at alle dyrene, især ved afslutningen af
markedet, bringes til et slagteri, der er godkendt af den
kompetente centrale myndighed , skål slagtes på dette
slagteri senest fem dage efter deres ankomst til marke
det .

(») EFT nr. 121 af 29 . 7 . 1964 , s. 1977 / 64 .
(2 ) EFT nr. L 395 af 30 . 12 . 1989 , s . 13 .

resultater .

2.
Kommissionen gennemgår de programmer, som
medlemsstaterne har forelagt. Programmerne kan under
overholdelse af kriterierne i stk. 1 godkendes efter frem
gangsmåden i artikel 12. Efter samme fremgangsmåde
præciseres de generelle eller begrænsede supplerende
garantier, som kan kræves i samhandelen inden for
Fællesskabet, samtidig eller senest tre måneder efter, at
programmerne er godkendt. Disse garantier må ikke
være mere omfattende end dem , som medlemsstaten
anvender på sit eget område.

3.
Det af medlemsstaten forelagte program kan
ændres eller suppleres efter fremgangsmåden i artikel 12 .
Efter samme fremgangsmåde kan der godkendes
ændringer af eller tillæg til et tidligere godkendt program
eller garantier fastsat i henhold til stk. 2.
Artikel 1 0

1.
En medlemsstat, der mener at være helt eller delvis
fri for en af de sygdomme, som kan ramme kvæg og svin ,
forelægger Kommissionen behørigt bevismateriale her
for. Den gør navnlig rede for følgende:
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— sygdommens art og udviklingen i dens forekomst på

kontrol på oprindelsesstedet, tilrettelæggelse og opfølg
ning af den kontrol , som bestemmelseslandet skal fore
tage, samt med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger,

medlemsstatens område

— resultaterne af kontroltest baseret på en serologisk,
mikrobiologisk , patologisk eller epidemiologisk un
dersøgelse og på det forhold , at der er pligt til
at anmelde denne sygdom til de kompetente myndig
heder

Nr . L 224 / 37

der skal iværksættes .«

(») EFT nr. L 224 af 18 . 8 . 1990 , s. 29 .

2.

I direktiv 8 8 /407 / EØF indsættes som artikel 15 ;

— kontrollens varighed
»Artikel 15

— i givet fald den periode, i hvilken der har været forbud
mod at vaccinere mod sygdommen , og det geogra

Bestemmelserne i Rådets direktiv 90 /425 / EØF af den

26 . juni om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i
samhandelen med visse levende dyr og produkter inden
for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det
indre marked (*) finder især anvendelse med hensyn til
kontrol på oprindelsesstedet, tilrettelæggelse og opfølg
ning af den kontrol , som bestemmelsesmedlemsstaten
skal foretage, samt med hensyn til de beskyttelsesforan
staltninger, der skal iværksættes .«

fiske område omfattet af forbuddet

— reglerne for kontrol med, at sygdommen ikke fore
kommer .

2.
Kommissionen gennemgår det bevismateriale, som
medlemsstaterne har fremsendt . De generelle eller
begrænsede supplerende garantier, der kan kræves i
samhandelen inden for Fællesskabet, kan præciseres efter
fremgangsmåden i artikel 12 . Disse garantier må ikke
være mere omfattende end dem , som medlemsstaten
anvender på sit eget område. Hvis bevismaterialet fore
lægges før den 1 . juli 1991 , skal der træffes afgørelser om
de supplerende garantier inden den 1 . januar 1992.

3.
Den pågældende medlemsstat giver Kommissionen
meddelelse om enhver ændring af det i stk. 1 nævnte
bevismateriale vedrørende sygdommen . På baggrund af
de meddelte oplysninger kan de garantier, der er fastsat i
henhold til stk. 2 , ændres eller ophæves efter fremgangs
måden i artikel 12 .«

2.
Artikel 5 , stk. 2, andet til fjerde afsnit, og artikel 7 og
15 i direktiv 88 / 407 / EØF (») udgår.

(*) EF1 nr. L 224 at 18 . 8 . 1990 , s . 29 .
3.

I direktiv 90 / 426 / EØF affattes artikel 9 således :
»Artikel 9

Bestemmelserne i Rådets direktiv 90 / 425 / EØF af den

26 . juni om veterinærkontrol i samhandelen med visse
levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med
henblik på gennemførelse af det indre marked (*) finder
især anvendelse med hensyn til kontrol på oprindelsesste
det, tilrettelæggelse og opfølgning af den kontrol, som
bestemmelsesmedlemsstaten skal foretage, samt med
hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der skal iværk
sættes .«

(*) EFT nr. L 224 af 18 . 8 . 1990 , s. 29 .

3.
Artikel 5 , stk. 2, andet til fjerde afsnit, og artikel 14 i
direktiv 89 / 556/ EØF (2) udgår.
Artikel 16

4.

I fjerde linje i artikel 13 , stk. 1 , i direktiv 72 / 462 /

EØF ( 3 ), senest ændret ved direktiv 89 / 227 / EØF (4),
ændres tallet »tre« til »fem«.

Kommissionen kan efter fremgangsmåden i artikel 1 8 ændre
listen over sygdomme i bilag C.

Artikel 1 7

Artikel 15

1.

I direktiv 64 / 432 / EØF og 89/ 556 / EØF indsættes

som artikel 14 ;

Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel , træffer
Den Stående Veterinærkomité, der er nedsat ved afgørelse
68/ 361 / EØF (s ), afgørelse i overensstemmelse med de reg
ler, dér er fastsat i artikel 17 i direktiv 89 / 662 / EØF.

»Artikel 14

Bestemmelserne i Rådets direktiv 90 / 425 / EØF af den

26 . juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol
i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden
for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det
indre marked (*) finder især anvendelse med hensyn til
0)
(2 )
(3)
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr .
nr .
nr.
nr .

L
L
L
L

121 af 29 . 7 . 1988 , s . 10 .
302 af 19 . 10 . 1989 , s. 1 .
302 af 31 . 12 . 1972 , s . 28 .
93 af 6 . 4 . 1989 , s. 25 .

Artikel 18

Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, træffer
Den Stående Veterinærkomité afgørelse i overensstemmelse
med de regler, der er fastsat i artikel 18 i direktiv
89 / 662 / EØF .

(*) EFT nr . L 255 af 18 . 10 . 1968 , s. 23 .
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Artikel 19

Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, træffer
Den Stående Zootekniske Komité, der er nedsat ved afgørelse
77 / 505 / EØF ( l ), afgørelse i overensstemmelse med de reg
ler, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 88 / 661 / EØF ( 2 ).
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harmoniserede regler for samhandelen med dem. Inden den
1 . januar 1992 træffer Rådet afgørelse om, hvorvidt dyr og
animalske produkter, der ikke er omfattet af direktiv 89 /
662 / EØF og nærværende direktiv , skal medtages i disse
direktivers anvendelsesområde pr . 31 . december 1992.

Artikel 22
KAPITEL IV

Afsluttende bestemmelser og overgangsbestemmelser

Artikel 20

1.
Medlemsstaterne forelægger inden den 1 . oktober
1991 et program for Kommissionen med oplysning om de
nationale foranstaltninger, som de agter at iværksætte for at
gennemføre målsætningerne i nærværende direktiv , navnlig
kontrolhyppigheden .

1.
Kommissionen udarbejder efter fremgangsmåden i
artikel 1 8 et edb-system for forbindelserne mellem veterinær
myndighederne, navnlig med henblik på at lette udvekslingen

2.
Kommissionen gennemgår de programmer , som med
lemsstaterne forelægger den i henhold til stk. 1 .

af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i de

3.
Kommissionen tilstiller hvert år og første gang i 1992
medlemsstaterne en henstilling vedrørende et kontrolpro

områder, hvor der er udstedt et sundhedscertifikat eller

-dokument , som ledsager dyrene og de animalske produkter,
og de kompetente myndigheder på bestemmelsesstedet.

gram for det følgende år, som Den Stående Veterinærkomité
forinden udtaler sig om . Henstillingen kan senere tilpas
ses .

2.
De regler for Fællesskabets finansielle deltagelse, der er
fastsat i artikel 37 i beslutning 90 / 424 / EØF, og som er
nødvendige for gennemførelsen af dette program, vedtages
efter fremgangsmåden i artikel 42 i dene bestutning.
3.
Efter fremgangsmåden i artikel 18 vedtager Kommis
sionen gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel ,

herunder relevante normer for udveksling af data og regler
for så vidt angår sikkerhed i forbindelse med de udvekslede
data .

Artikel 21

Indtil den 31 . december 1992 er samhandelen med de i

bilag B omtalte dyr og produkter , indtil der vedtages EF-be
stemmelser, underkastet de kontrolregler, der er anført i
dette direktiv, særlig reglerne i artikel 3 , stk. 1 , litra a), andet
sætningsled , idet håndhævelsen af nationale regler med
henblik på identifikation af partier dog ikke berøres heraf.

Artikel 23

1.

Inden den 1 . januar 1991 træffer Rådet med kvalifice

ret flertal på forslag af Kommissionen afgørelse om de
generelle regler og principper for kontrollen med import fra
tredjelande af dyr og produkter, som er omfattet af dette
direktiv. Kontrolstederne ved de ydre grænser, og de krav,
som disse kontrolsteder skal opfylde, fastlægges inden
nævnte dato .

2.
Inden 1 . januar 1993 tager Rådet bestemmelserne i
dette direktiv , navnlig artikel 10 og artikel 5 , stk . 2 , litra a),
op til fornyet behandling på grundlag af en rapport fra
Kommissionen om den indvundne erfaring ledsaget af even
tuelle forslag, hvorom Rådet træffer afgørelse med kvalifice
ret flertal .

Medlemsstaterne meddeler inden den i artikel 26 fastsatte

dato Kommissionen og de øvrige medlemsstater de betingel
ser og regler, som for øjeblikket gælder for indførsel på deres
område af de i stk. 1 omhandlede dyr og produkter, herunder
regler med henblik på identifikation.
Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden i artikel 17
de nødvendige foranstaltninger med henblik på at udarbejde
en datamatiseret oversigt over de i stk. 2 nævnte betingel
ser .

Kontrolreglerne for de i bilag A omhandlede dyr og produk
ter udvides til at omfatte dyr og animalske produkter , som endnu ikke er omfattet af dette bilag, når der vedtages
(!) EFT nr. L 206 af 12 . 8 . 1977 , s . 11 .
(2 ) EFT nr. L 382 af 31 . 12 . 1988 , s . 16 .

Artikel 24

Indtil den 31 . december 1993 eller senest 12 måneder efter

den dato , hvor medlemsstaterne skal efterkomme direktiv
90 /423 / EØF, kan medlemsstaterne uanset artikel 5 , stk. 1 ,
for at muliggøre en gradvis iværksættelse af kontrolordnin

gen i dette direktiv
— fortsat kontrollere dokumenter under transporten af de i
bilag A og B omhandlede dyr og produkter for at sikre
overholdelse af de særlige krav i EF-bestemmelserne eller
de nationale bestemmelser

— kontrollere dokumenter under transporten af dyr og
produkter indført fra tredjelande til medlemsstaterne.
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Artikel 25

Inden den 1 . oktober 1992 fastsætter Rådet med kvalificeret

Nr . L 224 / 39

Den Hellenske Republik har dog en yderligere frist på et
år til at efterkomme de øvrige bestemmelser.

flertal på forslag af Kommissionen den ordning, der skal
gælde efter udløbet af gyldigheden af overgangsbestemmel
Artikel 27

serne i artikel 24 .

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Artikel 26

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme

i) artikel 10 i nærværende direktiv og artikel 9 i direktiv

Udfærdiget i Luxembourg, den 26 . juni 1990 .

89 / 662 / EØF to måneder efter meddelelsen af dette
direktiv

ii) de øvrige bestemmelser i nærværende direktiv inden en
dato, der skal fastsættes ved den afgørelse, som skal

træffes inden den 31 . december 1990 , dog senest den
31 . december 1991 .

På Rådets vegne
M. O'KENNEDY

Formand
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BILAG A

I. VETERINÆRFORSKRIFTER

Rådets direktiv 64 / 432 / EØF af 26 . juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for
Fællesskabet med kvæg og svin
EFT nr. 121 af 29 . 7. 1964 , s. 1977 / 64 .

Rådets direktiv 88 / 407 / EØF af 14 . juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med
handelen inden for Fællesskabet med frosset tyresæd og indførsel heraf
EFT nr. L 194 af 22 . 7 . 1988 , s. 10 .

Rådets direktiv 89 /556 /EØF af 25 . september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i
forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra
tredjelande
EFT nr . L 302 af 19 . 10 . 1989 , s . 1 .

Diréktiv 90 /426 / EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og
indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (*)
EFT nr . L 224 af 18 . 8 . 1990 , s . 42 .

Rådets direktiv 90 / 429 / EØF af 26 . juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med
handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf
EFT nr . L 224 af 18 . 8 . 1990 . s . 62 .

II . ZOOTEKNISKE FORSKRIFTER

Rådets direktiv 77 / 504/ EØF af 25 . juli 1977 om racerent avlskvæg
EFT nr. L 206 af 12. 8 . 1977 , s . 8 .

Rådets direktiv 88 / 661 / EØF af 19 . december 1988 om zootekniske normer for avlssvin

EFT nr . L 382 af 31 . 12 . 1988 , s . 36 .

Rådéts direktiv 89 / 361 / EØF af 30 . maj 1989 om racerene avlsfår og -geder
EFT nr. L 153 af 8 . 6 . 1989 , s. 30 .

Rådets direktiv 90 / 427 / EØF af 26 . juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden
for Fællesskabet med enhovede dyr,
EFT nr , L 224 af 18 . 8 . 1990 , s . 55 .

(') Fra 1 . januar 1992.
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BILAG B

DYR OG PRODUKTER, SOM IKKE ER UNDERKASTET HARMONISERING , MEN FOR HVILKE
SAMHANDELEN SKAL VÆRE UNDERKASTET DEN KONTROL, DER ER FASTSAT I DETTE
DIREKTIV

A. Levende dyr af følgende arter
— får og geder
— levende fjerkræ
— tamkaniner .
— bier

B.

Produkter

— dyreaffald , der er forarbejdet til ingredienser til foder
— rugeæg .

BILAG C

LISTE OVER SYGDOMME OG EPIZOOTIER, DER ER OMFATTET AF HASTEFORANSTALTNINGER

MED OMRÅDERESTRIKTIONER (MEDLEMSSTATER, REGIONER ELLER DISTRIKTER)
— Mund- og klovesyge
— Klassisk svinepest
— Afrikansk svinepest
— Blæreudslæt hos svin (SVD )
— Newcastledisease

— Kvægpest

— Pest hos mindre drøvtyggende dyr
— Vesikulær stomatitis

— Bluetongue
— Hestepest
— Vira! hestencephalitis
— Teschenersyge
— Fjerkræinfluenza

— Fåre- og gedekopper
— Lumpy skin disease

— Rift Valley fever
— Oksens ondartede lungesyge
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RÅDETS DIREKTIV

af 26. juni 1990

om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede
dyr fra tredjelande
(90 / 426 / EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

for at sikre overholdelsen af sådanne krav bør der fastsættes

FÆLLESSKABER HAR —

bestemmelser om et sundhedscertifikat, som udstedes af en
embedsdyrlæge, og som ledsager dyrene til bestemmelses
stedet;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab , særlig artikel 43 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen \ x ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2 ),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (3 ), og

tilrettelæggelsen og opfølgningen af den kontrol , der skal
gennemføres af bestemmelsesmedlemsstaten , samt de
beskyttelsesforanstaltninger, der skal iværksættes, skal fast
sættes inden for rammerne af de forskrifter, der skal vedtages
for veterinærkontrollen i samhandelen med levende dyr
inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelsen af det
indre marked;

ud fra følgende betragtninger:

Enhovede dyr er som levende dyr medtaget på listen over de
varer , der er anført i bilag II til Traktaten;

der bør åbnes mulighed for, at Kommissionen kan foretage
kontrol; denne kontrol skal gennemføres i samarbejde med
de kompetente nationale myndigheder,

med henblik på at sikre en rationel udvikling i produktionen
af enhovede dyr og dermed forøge produktiviteten inden for
denne sektor bør der på fællesskabsplan fastsættes regler for
enhovede dyrs bevægelser mellem medlemsstaterne;

fastlæggelse af en fællesskabsordning for indførsel fra tred
jelande forudsætter opstilling af en liste over de tredjelande
eller dele af tredjelande, fra hvilke enhovede dyr kan
indføres;

opdrætning af enhovede dyr, især heste, indgår generelt i
landbrugsaktiviteterne; den udgør en indkomstkilde for en
del af landbrugsbefolkningen;
forskellene mellem medlemsstaternes dyresundhedsmæssige
bestemmelser bør fjernes for at fremme samhandelen med
enhovede dyr inden for Fællesskabet;
med henblik på en harmonisk udvikling af samhandelen
inden for Fællesskabet bør der fastlægges en fællesskabsord
ning for indførsel fra tredjelande;
der bør, for så vidt angår registrerede enhovede dyr, der er
forsynet med et identifikationsdokument, ligeledes opstilles
regler med betingelser for deres bevægelser på nationalt
område;

for at indgå i samhandelen skal enhovede dyr opfylde visse
dyresundhedsmæssige krav med det formål at undgå udbre
delse af smitsomme sygdomme; det vil i særdeleshed være
hensigtsmæssigt at åbne mulighed for områdevis fastsættelse
af restriktive foranstaltninger;
af samme grund bør der ligeledes fastsættes betingelser for
transporten ;

(») EFT nr. C 327 af 30. 12 . 1989 , s. 61 .
( 2 ) EFT nr. C 149 af 18 . 6 . 1990 .
P ) EFT nr. C 62 af 12 . 3 . 1990 , s. 46 .

valget af disse lande bør ske ud fra generelle kriterier, såsom
dyrenes sundhedstilstand, veterinærtjenestens organisering
og beføjelser og den gældende veterinærlovgivning;
endvidere er det vigtigt ikke at tillade indførsel af enhovede
dyr fra lande, som ikke er eller i et for kort tidsrum har været
fri for smitsomme dyresygdomme, der udgør en fare for
béstanden inden for Fællesskabet; disse betragtninger gælder
ligeledes indførsel fra tredjelande, i hvilke der gennemføres
vaccinationer mod sådanne sygdomme ;

de almindelige betingelser for indførsel fra tredjelande bør
suppleres med særlige betingelser , der fastsættes ud fra den
sundhedsmæssige situation i de enkelte tredjelande; den
tekniske karakter og mangfoldigheden af de kriterier, der
skal danne grundlag for disse særlige betingelser, kræver for
deres fastsættelse en smidig og hurtig fællesskabsprocedure,
under hvilken Kommissionen og medlemsstaterne har et
snævert samarbejde;
fremlæggelse ved indførsel af enhovede dyr af et certifikat,
der er i overensstemmelse med en fælles model , er et effektivt
middel til at efterprøve gennemførelsen af fællesskabsfor
skrifterne; disse forskrifter kan omfatte særlige bestemmel
ser, der kan variere alt efter de enkelt tredjelande, og
modellerne til certifikatet bør udarbejdes herefter ;
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Fællesskabets veterinærsagkyndige bør efterprøve, herunder
også i tredjelande, om kravene i dette direktiv overholdes;

kontrollen ved indførsel skal omfatte de enhovede dyrs
oprindelse og sundhedstilstand;
de generelle regler for den kontrol , der skal finde sted ved
indførsel , skal fastsættes inde for en samlet ramme;

medlemsstaterne må have mulighed for omgående at forbyde
indførsel fra et tredjeland , når denne kan frembyde fare for
dyrs sundhed; i så fald er det vigtigt, med forbehold af
eventuelle ændringer i listen over lande , der har tilladelse til
at udføre til Fællesskabet, omgående at sikre koordineringen
af medlemsstaternes holdning over for dette tredjeland ;

bestemmelserne i denne forordning bør tages op til fornyet
behandling som led i gennemførelsen af det indre marked;

der bør fastsættes en procedure, der sikrer et snævert og
effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommis
sionen i Den Stående Veterinærkomité —

Nr. L 224 / 43

fører stambogen eller raceregistret for det pågældende
• enhovede dyr, eller enhver sammenslutning eller interna
tional organisation, der administrerer konkurrence- eller
væddeløbsheste

d) slagtedyr: enhovede dyr, der enten direkte eller via et
godkendt marked eller opsamlingssted skal føres til
slagteriet for at slagtes dér

e) enhovede dyr til opdræt og som brugsdyr: andre enho
vede dyr end dem, der er nævnt under litra c) og d)

f) medlemsstat eller tredjeland , der er frit for hestepest:
enhver medlemsstat eller ethvert tredjeland, på hvis
område der ikke er noget klinisk, serologisk (hos dyr, der
ikke er vaccineret) eller epidemiologisk bevis på, at der
har kunnet konstateres hestepest i løbet af de sidste to år,
og hvor der ikke er blevet vaccineret imod denne sygdom
i løbet af de sidste tolv måneder

g) obligatorisk anmeldepligtige sygdomme: de i bilag A
nævnte sygdomme

h) embedsdyrlæge: dyrlæge, der er udpeget af den kompe
tente centralmyndighed i en medlemsstat eller et tredje
land

i) midlertidig indførsel: status for et registreret enhovet dyr
fra et tredjeland, indført på Fællesskabets område for et
tidsrum på mindre end 90 dage, som skal fastsættes af
Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 24 på
grundlag af de dyresundhedsmæssige forhold i oprindel

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

KAPITEL I

seslandet.

Almindelige bestemmelser

KAPITEL II

Artikel 1

Regler for enhovede dyrs bevægelser

I dette direktiv fastlægges de dyresundhedsmæssige betingel
ser for enhovede dyrs bevægelser mellem medlemsstaterne og
indførsel af enhovede dyr fra tredjelande.

Artikel 3

Artikel 2

,

I dette direktiv forstås ved :

a) bedrift: en landbrugs- eller træningsvirksomhed, en stald
eller generelt ethvert lokale eller anlæg, hvor enhovede
dyr på sædvanlig måde holdes eller opdrættes , uanset
deres anvendelse

En medlemsstat giver kun tilladelse til bevægelser på sit
område for så vidt angår registrerede enhovede dyr og sender
kun enhovede dyr til de øvrige medlemsstaters områder, hvis
de opfylder betingelserne som fastsat i artikel 4 .og. 5 .
De kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstater
ne kan dog indrømme generelle eller begrænsede undtagelser
for bevægelser for så vidt angår enhovede dyr:

b) enhovede dyr: husdyr eller vildtlevende dyr af hestearten
— herunder også zebraer — eller æselarter eller dyr, der
fremkommer ved krydsning heraf

— der til sportsmæssige eller rekreative formål rides eller
føres på veje i nærheden af Fællesskabets indre græn

c) registrerede enhovede dyr: alle registrerede enhovede
dyr, som defineret i direktiv 90 / 427 / EØF (*), der er
identificeret ved hjælp af et identifikationsdokument
udstedt af den avlsorganisation eller enhver anden
kompetent myndighed i dyrets oprindelsesland, som

— der deltager i kulturelle eller lignende foranstaltninger
eller i aktiviteter, der tilrettelægges af hertil beføjede
lokale organisationer i nærheden af Fællesskabets indre

(>) Se side 55 i denne Tidende.

ser

grænser

— der udelukkende skal græsse eller arbejde midlertidigt i
nærheden af Fællesskabets indre grænser .
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De medlemsstater, som udsteder en sådan tilladelse, giver
Kommissionen meddelelse om indholdet af de indrømmede

undtagelser .

Artikel 4
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— med hensyn til snive og equin encephalomyelitis, i
seks måneder regnet fra den dato , på hvilken de
angrebne dyr er blevet udskilt
— med hensyn til infektiøs anæmi , i den periode, der —
fra datoen for udskillelsen af de angrebne dyr — er
nødvendig for at de resterende dyr har reageret
negativt på to Coggings-tests foretaget med tre
måneders mellemrum

1.
De enhovede dyr må ikke udvise noget klinisk tegn på
sygdom ved kontrollen . Kontrollen skal for enhovede dyr
finde sted inden for de sidste 48 timer før indladning. I
forbindelse med registrerede enhovede dyr stilles der dog,

— i seks måneder regnet fra det seneste tilfælde af
vesikulær stomatitis

— i én måned regnet fra det senest konstaterede tilfælde
af rabies

med forbehold af artikel 6, kun krav om en sådan kontrol ,
hvis der er tale om handel inden for Fællesskabet.

— i 15 dage regnet fra det senest konstaterede tilfælde af
miltbrand

2.
Med forbehold af kravene i stk. 5 for obligatorisk
anmeldepligtige sygdomme skal embedsdyrlægen ved kon
trollen sikre sig, at intet forhold — herunder også på
grundlag af erklæringer fra ejeren eller opdrætteren — viser,
at de enhovede dyr har været i kontakt med andre enhovede
dyr, der er angrebet af en infektion eller en smitsom sygdom,
inden for de sidste 15 dage før kontrollen.

b) hvis alle dyr af arter, der er modtagelige for den
pågældende sygdom, og som er til stede på bedriften , er
blevet slagtet eller slået ned og lokalerne desinficeret,
gælder forbuddet i tredive dage regnet fra den dato, på
hvilken dyrene er blevet fjernet og lokalerne desinficeret,
undtagen med hensyn til miltbrand , hvor forbuddet
gælder i 15 dage.

3.
Dyrene må ikke skulle udskilles i forbindelse med et
nationalt program for udryddelse af en smitsom sygdom.

De kompetente myndigheder kan fravige disse forbudsbe
stemmelser for så vidt angår hippodromer og væddeløbs
baner og underretter Kommissionen om karakteren af de
indrømmede fravigelser.

4.

Dyrene skal identificeres, hvilket skal ske:

i) for registrerede heste, ved et identifikationsdokument
som omhandlet i direktiv 90 / 427 / EØF, idet dette
dokument navnlig skal godtgøre, at stk. 5 og 6 , og
artikel 5 er overholdt. Gyldigheden af dokumentet skal
suspenderes af embedsdyrlægen i den periode, hvor der

gælder et forbud som omhandlet i stk. 5 eller artikel 5 .
Det skal efter slagtning af det registrerede dyr tilbagele
veres til den myndighed , der har udstedt det . Gennem
førelsesbestemmelserne til dette nummer fastsættes af

Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 24

ii) for enhovede dyr til opdræt og som brugsdyr, efter en
identifikationsmetode, der skal fastlægges af Kommis
sionen efter fremgangsmåden i artikel 24 .
Indtil iværksættelsen af denne metode kan de officielt

godkendte nationale identifikationsmetoder fortsat an
vendes, forudsat at de meddeles Kommissionen og de
øvrige medlemsstater inden for en frist på tre måneder fra
datoen for vedtagelsen af dette direktiv.
5.
Ud over kravet i artikel 5 må dyrene ikke stamme fra en
bedrift, der er omfattet af et af følgende forbud:

a) hvis alle dyr af arter, der er modtagelige for den
pågældende sygdom, og som er til stede på bedriften,
ikke er blevet slagtet eller slået ned, skal det forbud , der
er indført for bedriften , hvorfra dyret kommer, i det
mindste gælde:
— med hensyn til dyr, der mistænkes for at være
angrebet af dourine, i seks måneder regnet fra datoen
for den seneste kontakt eller mulighed for kontakt
med et sygt enhovet dyr. Hvis det drejer sig om en
hingst, skal forbuddet dog gælde, indtil dyret kastre
res

6.
Såfremt en medlemsstat opstiller eller har opstillet et
fakultativt eller obligatorisk program til bekæmpelse af en
sygdom, som kan ramme enhovede dyr, kan den forelægge
Kommissionen dette program inden seks måneder regnet fra
meddelelsen af dette direktiv med oplysning, navnlig om
følgende:

— situationen med hensyn til den pågældende sygdom på
dens område

— programmets berettigelse under hensyn til sygdommens
alvor og programmets cost / benefit-fordele
— det geografiske område, hvor programmet skal anven
des

— de forskellige former for status gældende for virksomhe
derne, de normer , der skal opfyldes for hver enkelt art, og
undersøgelsesprocedurerne

— procedurerne for kontrollen med programmet
— konsekvenserne af, at en bedrift mister sin status, uanset
årsagen

— de foranstaltninger* der skal træffes , såfremt der ved
kontrol, gennemført i henhold til programmet , konstate
res positive resultater
— den ikke-diskriminerende karakter af forholdet mellem

handelen på den pågældende medlemsstats område og
handelen inden for Fællesskabet.

Kommissionen gennemgår de programmer, medlemsstaterne
forelægger. I givet fald godkender den dem under overhol
delse af kriterierne i første afsnit og efter fremgangsmåden i
artikel 24 . Efter samme fremgangsmåde kan de generelle

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18 . 8 . 90

eller begrænsede supplerende garantier, som kan kræves i
samhandelen mellem medlemsstaterne, præciseres. Disse
garantier må ikke være mere omfattende end dem, som

3.

Nr. L 224 / 45

En medlemsstat kan ud fra det i stk. 2 , litra b),

omhandlede iagttagelsesdistrikt og overvågningsområde kun
sende enhovede dyr, der opfylder følgende krav :

medlemsstaten gennemfører på nationalt plan .
De af medlemsstaterne forelagte programmer kan ændres
eller suppleres efter fremgangsmåden i artikel 25 . Efter
samme fremgangsmåde kan der godkendes ændringer af eller
tillæg til et tidligere godkendt program eller garantier fastsat i
henhold til andet afsnit.

a ) de må kun sendes i visse perioder af året, afhængig af de
smittebærende insekters aktivitet; perioderne fastsættes
efter fremgangsmåden i artikel 25
b) de må ikke udvise noget klinisk tegn på hestepest den
dag, på hvilken kontrollen som omhandlet i artikel 4,
stk. 1 , finder sted

Artikel 5

1 . Medlemsstater, der ikke er fri for hestepest i henhold til
artikel 2 , litra f), kan kun sende enhovede dyr fra den del af
sit område , dér betragtes som angrebet i henhold til stk. 2 i
nærværende artikel hvis de opfylder betingelserne som
fastsat i stk . 3 i nærværende artikel .

2. a) En del af en medlemsstats område betragtes som
angrebet af hestepest, hvis:

— der er et klinisk, serologisk (hos dyr, der ikke er
vaccineret ) og/ eller epidemiologisk bevis på, at
der har kunnet konstateres hestepest i løbet af de
sidste to år , eller

— der er blevet vaccineret mod hestepest i løbet af de
sidste tolv måneder .

c) hvis de ikke er blevet vaccineret mod hestepest, skal de
have reageret negativt på en komplementbindingstest for
hestepest som beskrevet i bilag D to gange med et interval
på mellem 21 og 30 dage , idet test nr. 2 skal være
foretaget i løbet af de sidste ti dage inden afsendelsen
— hvis de er blevet vaccineret, må det ikke være sket

inden for de seneste to måneder, og der må heller ikke
være foretaget den i bilag D beskrevne bindingstest
med de nævnte intervaller, uden at der har været

konstateret en stigning i mængden af antistoffer.
Efter fremgangsmåden i artikel 24 kan Kommissio
nen efter udtalelse fra Den Videnskabelige Veteri
nærkomité godkende andre kontrolmetoder
d) de skal have været tilbageholdt på en karantænestation i
en periode på mindst 40 dage inden afsendelsen
e) de skal have været beskyttet mod smittebærende insekter
i karantæneperioden og under transporten fra karantæ
nestationen til afsendelsesstedet .

b) Den del af området, der betragtes som angrebet af
hestepest, skal bestå af mindst:
— et iagttagelsesdistrikt med en radius på mindst
100 km omkring ethvert sted med udbrud af
sygdommen
— et overvågningsområde af en bredde på mindst
50 km omkring iagttagelsesdistriktet, hvor der
ikke er blevet vaccineret i løbet af de sidste tolv
måneder .

c) Distrikter og områder som omhandlet i litra b) skal

afgrænses tydeligt under hensyn til de geografiske,
økologiske og epizootiologiske faktorer, der er knyt
tet til denne epizooti.

d) Alle vaccinerede enhovede dyr i iagttagelsesdistriktet
skal i forbindelse med vaccinationen registreres og
identificeres med et tydeligt og varigt mærke, som
skal godkendes efter fremgangsmåden i artikel 24.

4.
Som en midlertidig disposition og indtil vedtagelsen af
de fællesskabsforanstaltninger om harmonisering af kontrol
reglerne og de foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest,
som skal fastsættes af Rådet, der inden 1 . juli 1991 træffer
afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissio
nen , afgrænser Kommissionen, efter fremgangsmåden i
artikel 25 , inden den 1 . november 1990 det angrebne
område i overensstemmelse med stk. 1 , litra b).

5.
Efter fremgangsmåden i artikel 25 kan Kommissionen,
alt efter de epidemiologiske omstændigheder, ændre den i
overensstemmelse med stk . 4 trufne afgørelse .
6.
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på
et forslag af Kommissionen, som bygger på en rapport om de
hidtidige erfaringer, tager, om nødvendigt, denne artikel op
til fornyet behandling efter en frist på to år .

Det skal af identifikationsdoki^mentet og / eller sund
hedscertifikatet klart fremgå, at der er foretaget
vaccination .

e) Der skal foretages en faktisk dyrlægekontrol — på ,
den centrale kompetente myndigheds ansvar — af de
enhovede dyr og deres bevægelser i de i litra b)
omhandlede distrikter og områder. Kun dyr, der
opfylder kravene i stk. 3 kan forlade distrikterne og
områderne i litra b).

Artikel 6

De medlemsstater, der iværksætter en alternativ kontrolord

ning, som giver garantier svarende til dem, der i artikel 4 ,
stk. 5 , foreskrives for enhovede dyrs og registrerede enho
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vede dyrs bevægelser inden for deres område, navnlig på
grundlag af identifikationsdokumentet, kan som en gensidig
foranstaltning indrømme hinanden en fravigelse af artikel 4,
stk. 1 , andet punktum , og artikel 8 , stk. 1 , andet led.
De underretter Kommissionen herom .
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eller senest sidste arbejdsdag før indladningen, på det eller de
officielle sprog i afsendelsesmedlemsstaten og bestemmelses
medlemsstaten. Certifikatet er gyldigt i ti dage . Det består af
et enkelt blad .

2.
Indførsel af andre enhovede dyr end registrerede
enhovede dyr kan finde sted med et enkelt sundhedscertifikat
pr. sending i stedet for med det i stk. 1 , andet led , omhand
lede individuelle certifikat .

Artikel 7
Artikel 9

1.
De enhovede dyr skal sendes hurtigst muligt fra den
bedrift, hvor de opholder sig, enten direkte eller via et
godkendt marked eller opsamlingssted , som defineret i
artikel 3 , stk. 6 , i direktiv 64 / 432 / EØF til bestemmelsesste

det ved hjælp af transportmidler og transportkasser, der
regelmæssigt rengøres og desinficeres med et desinficerende
middel med en hyppighed, der skal fastsættes af afsender
medlemsstaten. Transportkøretøjerne skal være indrettet på
en sådan måde, at dyrenes fæces, strøelse eller foder ikke kan
sive eller falde ud af køretøjet under transporten. Transpor
ten skal foregå på en sådan måde, at dyrenes sundhedstil
stand sikres effektivt, og at der tages hensyn til deres
velfærd .

2.
Bestemmelsesmedlemsstaten kan generelt eller be
grænset indrømme en fravigelse af visse af kravene i artikel 4,
stk. 5 , forudsat at dyret er forsynet med et særligt mærke,
der angiver, at det er bestemt til slagtning, og at det af
sundhedscertifikatet fremgår, at der er indrømmet en sådan
fravigelse.

Er der indrømmet en sådan fravigelse skal slagtedyr sendes
direkte til det udpegede slagteri og slagtes der inden for en
frist på højst fem dage fra ankomsten til slagteriet.
3.

De kontrolregler og beskyttelsesforanstaltninger, der skal
gælde for samhandelen med enhovede dyr inden for Fælles
skabet, vedtages af Rådet inden for rammerne af dets
afgørelse om den veterinærkontrol , der skal gælde for
samhandelen med levende dyr inden for Fællesskabet med
henblik på gennemførelsen af det indre marked.

Artikel 10

Kommissionens veterinærsagkyndige kan , i det omfang det
. er nødvendigt for en ensartet anvendelse af dette direktiv og i
samarbejde med de kompetente nationale myndigheder,
gennemføre kontrol på stedet . Kommissionen underretter
medlemsstaterne om resultatet af den gennemførte kon
trol .

Den medlemsstat , på hvis område der gennemføres en sådan
kontrol, yder de sagkyndige al den hjælp , der er nødvendig
for udførelsen af deres opgave .
Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes

efter fremgangsmåden i artikel 24.

Embedsdyrlægen skal i et register indføre identifika

tionsnummer eller identifikationsdokumentets nummer for

KAPITEL III

det enhovede dyr, der er slagtet, og på anmodning af den
kompetente myndighed på afsendelsesstedet til denne frem
sende en attest, hvorved det bekræftes, at dyret er slagtet.

Regler for indførsel fra tredjelande

Artikel 11

Artikel 8

1.

Medlemsstaterne drager omsorg for:

— at registrerede enhovede dyr, hvis de forlader bedriften,
ledsages af det i artikel 4, stk. 4 , omhandlede identifika
tionsdokument og, hvis de er bestemt til handel inden for
Fællesskabet, af dette identifikationsdokument suppleret
med den i bilag B omhandlede attest
— at enhovede dyr til opdræt eller som brugs- eller slagtedyr
under transporten skal være ledsaget af et dyresundheds
certifikat, der er i overensstemmelse med bilag C.

1.
Enhovede dyr, der indføres i Fællesskabet, skal opfylde
betingelserne som anført i artikel 12 til 16 .
2.
Indtil ikrafttrædelsesdatoen for de afgørelser, der i så
henseende træffes i henhold til artikel 12 til 16 , anvender
medlemsstaterne, for så vidt angår indførsel af enhovede dyr
fra tredjelande, betingelser, der mindst er lige så omfattende
som dem, der følger af anvendelsen af kapitel II .

Artikel 12

Certifikatet, eller, i tilfælde af et identifikationsdokument,

1.
For at kunne indføres skal enhovede dyr komme fra
tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på en liste,
som skal anføres i en særlig kolonne, der skal indsættes i den i

bladet med de sundhedsmæssige oplysninger, skal med

overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 72 / 462 / EØF

forbehold af artikel 6 udstedes inden for de sidste 48 timer

opstillede liste.
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De i artikel 3 i direktiv 72/ 462 / EØF fastsatte frem

b) når der er tale om tredjelande, der ikke i mindst seks

gangsmåder og kriterier for opstilling, ændring og offentlig
gørelse af listen over tredjelande eller dele af tredjelande,
finder anvendelse på den liste, der gælder for indførsel af

måneder har været fri for vesikulær stomatitis eller

2.

enhovede dyr.

viralarthritis , men med hensyn til de enhovede dyr
opfylder følgende krav:
i) de enhovede dyr skal komme fra en bedrift , der i
mindst seks måneder har været fri for vesikulær

Artikel 13

1.

Enhovede dyr skal komme fra tredjelande, som:

a ) er fri for hestepest

b ) i to år har været fri for venezuelansk encephalomyelitis
(VEE)

c) i seks måneder har været fri for dourine og snive.
Kommissionen kan efter fremgangsmåden i arti

2.

kel 24 :

stomatitis , og inden deres afsendelse have reageret
negativt på en serologisk test
ii) for så vidt angår viralarthritis skal de enhovede dyr af
hankøn, med forbehold af artikel 19 , nr . ii), have
reageret negativt på en serologisk test eller et isola
tionsvirus eller enhver anden test, som er godkendt
efter fremgangsmåden i artikel 24 , og som garante
rer, at dyret ikke er smittet med denne sygdom .
Kommissionen kan efter fremgangsmåden i arti
kel 24 og efter udtalelse fra Den Videnskabelige
Veterinærkomité begrænse de kategorier af enho
vede dyr af hankøn, for hvilke dette krav skal
gælde.

a) træffe afgørelse om , at stk. 1 kun finder anvendelse på en
del af et tredjelands område.

Fastsættes kravene angående hestepest områdevis, skal
de i artikel 5 , stk. 2 og 3 , fastsatte foranstaltninger
overholdes som et minimum;

b) kræve yderligere garantier for sygdomme, der i Fælles

Artikel 16

1.
Enhovede dyr skal identificeres i overensstemmelse
med artikel 4 , stk. 4, og ledsages af et certifikat, der er
udfærdiget af en embedsdyrlæge i eksporttredjelandet. Cer
tifikatet skal :

skabet anses for eksotiske .

Artikel 14

Enhovede dyr skal inden dagen for deres indladning med
henblik på forsendelse til bestemmelsesmedlemsstaten uaf
brudt have opholdt sig på et tredjelands område eller en del af
et tredjelands område eller, såfremt området er opdelt, på
den del af området, der er fastsat i henhold til artikel 13 ,
stk. 2 , litra a), i en periode, der fastsættes i forbindelse med
vedtagelsen af de afgørelser , der skal træffes i henhold til
artikel 15 .

De skal komme fra en bedrift, som er under dyrlægekon
trol .

a) være udstedt på dagen for dyrenes indladning med
henblik på forsendelse til bestemmelsesmedlemsstaten,
eller, når det drejer sig om registrerede heste , på sidste
arbejdsdag inden indladning

b) være affattet på mindst et af bestemmelsesmedlemssta
tens officielle sprog og mindst et af de officielle sprog i
den medlemsstat, hvor importkontrollen gennemføres
c) ledsage dyrene i originaleksemplaret

d) bekræfte, at dyrene opfylder betingelserne i dette direktiv
og de til direktivets gennemførelse fastsatte betingelser
for indførsel fra tredjelandet
e) bestå af et enkelt blad

f) være bestemt for en enkelt modtager eller, for slagtedyrs
vedkommende, for en behørigt mærket og identificeret
sending.
Artikel 15

Medlemsstaterne underretter Kommissionen, hvis de gør
brug af denne mulighed .

Indførsel af enhovede dyr fra et tredjelands område eller en
del af et tredjelands område, fastsat i henhold til artikel 13 ,
stk. 2 , litra a), der er opført på den liste, som er opstillet i

2.
Certifikatet skal udfærdiges på en formular, som er i
overensstemmelse med en model udarbejdet efter fremgangs

henhold til artikel 12 , stk. 1 , er kun tilladt, hvis de, foruden

måden i artikel 24 .

kravene i artikel 13 :

a) opfylder de sundhedsmæssige betingelser, der efter frem
gangsmåden i artikel 24 er vedtaget for indførsel af
enhovede dyr fra det pågældende land, alt efter den
pågældende art og kategorier af enhovede dyr.
Ved fastsættelsen af de dyresundhedsmæssige betingelser

Artikel 17

i henhold til første afsnit anvendes som referencebasis de

Medlemsstaternes og Kommissionens veterinære sagkyndige
efterprøver ved kontrol på stedet, om bestemmelserne i dette
direktiv, særlig bestemmelserne i artikel 12, stk. 2 , faktisk

normer, der er fastsat i artikel 4 og 5 ; og

overholdes.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 224 / 48

Hvis en kontrol foretaget i medfør af denne artikel afslører
alvorlige mangler på en bedrift, underretter Kommissionen
straks medlemsstaterne herom og vedtager omgående en
afgørelse, der suspenderer autorisationen midlertidigt. En
endelig afgørelse træffes efter fremgangsmåden i arti
kel 25 .
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Indtil iværksættelsen af den i første afsnit omhandlede

afgørelse, gælder de nationale regler fortsat under overhol
delse af de almindelige bestemmelser i Traktaten .
2.
Indførsel af enhovede dyr forbydes, hvis det i forbin
delse med den i stk. 1 omhandlede importkontrol konstate
res , at :

Medlemsstaternes sagkyndige, der har til opgave at foretage
denne kontrol , udpeges af Kommissionen på forslag af
medlemsstaterne.

— dyrene ikke kommer fra et på den i henhold til artikel 12,
stk. 1 , opstillede liste opført tredjelands eller en del af
dette tredjelands område som fastsat i overensstemmelse
med artikel 13 , stk. 2, litra a)

Denne kontrol foretages på Fællesskabets vegne, og dette
afholder de dertil svarende omkostninger.
Hyppigheden af og dé nærmere regler for denne kontrol
fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 24 .

— dyrene er angrebet af, mistænkt for at være angrebet af
eller smittet med en smitsom sygdom

— betingelserne i dette direktiv ikke er overholdt af eksport
tredjelandet

— det certifikat , der ledsager dyrene, ikke opfylder betin
gelserne i artikel 17
Artikel 18

— dyrene er blevet behandlet med stoffer, der er forbudt ved
fællesskabsforskrifter.

1.
Slagtedyr skal straks efter ankomsten til bestemmelses
medlemsstaten føres til et slagteri, enten direkte eller via et
marked eller et opsamlingssted, og i overensstemmelse med
de dyresundhedsmæssige krav slagtes inden for en frist, der
fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af de afgørelser, der
skal træffes i henhold til artikel 15 .

3.
Med forbehold af de særlige betingelser, der eventuelt
fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 24 , kan den kom
petente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten af dyre
sundhedsmæssige grunde eller når det afslås at videresende
dyr, for hvilke der er nægtet indførselstilladelse i henhold til
stk. 1 , udpege det slagteri , hvortil dyrene skal sendes.

2.
Med forbehold af de særlige betingelser, der eventuelt
fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 24 , kan den kom
petente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten af dyre
sundhedsmæssige grunde udpege det slagteri, hvortil disse
enhovede dyr skal sendes.

Artikel 19

Kommissionen kan efter fremgangsmåden i artikel 24:
i) begrænse indførslen fra et tredjeland eller en del af et
tredjeland til særlige arter eller kategorier af enhovede
dyr
ii) uanset artikel 15 fastsætte de særlige betingelser, hvor
på midlertidig indførsel til Fællesskabets område eller
genindførsel til nævnte område efter midlertidig udfør
sel af registrerede enhovede dyr eller enhovede dyr, der
skal anvendes til særlige formål, kan finde sted
iii) fastsætte betingelserne for, hvorledes en midlertidig
indførsel kan ændres til endelig indførsel .

Artikel 20

Artikel 21

1.
Såfremt en smitsom dyresygdom, der kan bringe
kvægbestandens sundhedstilstand i fare i en af medlemssta
terne, bryder ud eller breder sig i et tredjeland, eller såfremt
enhver anden dyresundhedsmæssig grund berettiger dertil ,
forbyder den pågældende medlemsstat med forbehold af
artikel 13 indførsel af dyr af de i dette direktiv omhandlede
arterj, der, direkte eller indirekte ved en anden medlemsstats
mellemkomst , enten kommer fra dette tredjelands område
eller fra en del af dette lands område .

2.
De foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer på
grundlag af stk. 1 , samt disse foranstaltningers ophævelse
skal omgående meddeles de øvrige medlemsstater og Kom
missionen med angivelse af grunde.
Den Stående Veterinærkomité træder sammen hurtigst
muligt efter den i første afsnit omhandlede meddelelse og
træffer efter fremgangsmåden i- artikel 25 afgørelse om,
hvorvidt disse foranstaltninger skal ændres, særlig med
henblik på at sikre deres koordinering med de foranstaltnin
ger, der er truffet af andre medlemsstater , eller om de skal
ophæves.

1.
De almindelige bestemmelser, der skal gælde for den
kontrol, som skal foretages i tredjelande, og for kontrollen af
de enhovede dyr, der indføres fra disse, fastsættes af Rådet

Såfremt den situation , der er omhandlet i stk. 1 , opstår, eller
det viser sig nødvendigt, at andre medlemsstater ligeledes
anvender de foranstaltninger, der er truffet i medfør af dette
stykke, eventuelt ændret i henhold til foregående afsnit,
vedtages egnede bestemmelser efter fremgangsmåden i arti

senest den 31 . december 1990 .

kel 25 .
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3.
Tilladelse til genoptagelse af indførsel fra det pågæl
dende tredjeland gives efter samme fremgangsmåde.

KAPITEL IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 22

Bestemmelserne i dette direktiv, herunder navnlig bestem
melserne i artikel 4 , stk. 1 , andet punktum, samt artikel 6 , 8
og 21 , skal tages op til fornyet behandling inden den 1 .
januar 1993 som led i forslagene med henblik på gennemfø
relsen af det indre marked, om hvilke Rådet træffer afgørelse
med kvalificeret flertal .

Artikel 25

1.
Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel ,
indbringer formanden omgående sagen for komitéen enten
på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats
repræsentant.

2.
Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes . Komitéen
afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist på to dage.
Udtalelsen vedtages med det flertal , som er fastsat i Trakta
tens artikel 148 , stk. 2 , for vedtagelse af de afgørelser, som
Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under

afstemningen i komitéen tildeles de stemmer, der afgives af
repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er
fastsat i nævnte artikel . Formanden deltager ikke i afstem
ningen.

3.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger,

når de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse .
Artikel 23

Bilagene til dette direktiv ændres af Kommissionen efter
fremgangsmaden i artikel 25 .

Artikel 24

1.
Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel
indbringer formanden omgående sagen for Den Stående
Veterinærkomité, nedsat ved afgørelse 68 / 361 / EØF (*), i
det følgende benævnt »komitéen« , enten på eget initiativ eller
efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2.
Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen
afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som

formanden fastsætter under hensyn til, hvor meget sagen
haster. Udtalelsen vedtages med det flertal, som er fastsat i
Traktatens artikel 148 , stk. 2 , for vedtagelse af de afgørel
ser , som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen.
Under afstemningen i komitéen tildeles de stemmer, der
afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt,
der er fastsat i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i
afstemningen .

3.

4.

Når de påtænkte foranstaltninger ikke er i overens*

stemmelse med komitéens udtalelse, eller når der ikke er
afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen omgåen

de Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes.
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal .
Såfremt Rådet ikke har truffet nogen afgørelse inden udløbet
af en frist på femten dage fra den dato , på hvilken det har fået
sagen forelagt, vedtages de foreslåede foranstaltninger af
Kommissionen , medmindre Rådet med simpelt flertal har
udtalt sig imod de pågældende foranstaltninger.
Artikel 26

Bestemmelserne i artikel 34 i direktiv 72 / 462 / EØF finder

anvendelse på kravene som fastsat i kapitel III i nærværende
direktiv.

Artikel 27

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv

senest den 1 . januar 1992 . De underretter Kommissionen
derom.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger,

når de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

Når de påtænkte foranstaltninger ikke er i overens
stemmelse med komitéens udtalelse, eller når der ikke er

Artikel 28

4.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen omgåen
de Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes.
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal .

Udfærdiget i Luxembourg, den 26 . juni 1990.

Såfremt Rådet ikke har truffet nogen afgørelse inden udløbet
af en frist på tre måneder fra den dato, på hvilken det har fået
sagen forelagt, vedtages de foreslåede foranstaltninger af
Kommissionen, medmindre Rådet med simpelt flertal har
udtalt sig imod de pågældende foranstaltninger.

(») EFT nr . L 255 af 18 . 10 . 1968 , s . 23 .

På Rådets vegne
M. O'KENNEDY

formand
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BILAG A

ANMELDEPLIGTIGE SYGDOMME

Følgende sygdomme er underkastet obligatorisk anmeldepligt:
— Dourine
— Snive

— Equin encephalomyelitis (i alle former, herunder også VEE )
— Infektiøs anæmi

— Rabies
— Miltbrand

— Hestepest
— Vesikulær stomatitis .
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BILAG B

OPLYSNINGER OM SUNDHEDSTILSTAND W

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter 'b>, at ovenfor nævnte enhovede dyr opfylder følgende betingelser:
a) de er blevet undersøgt i dag og udviser intet klinisk tegn på sygdom;

b) det drejer sig ikke om dyr, der skal udskilles i forbindelse med et nationalt program for udryddelse af en
smitsom sygdom ;

c) de kommer ikke fra en medlemsstats/et tredjelands område eller en del af en medlemsstats/ ét tredjelands
område, hvor der er indført restriktioner som følge af hestepest;
d) de kommer ikke fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et forbud, og de har ikke
været i kontakt med enhovede dyr på en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et
forbud , i de perioder, der er fastsat i artikel 4, stk . "6 , i direktiv 90 / 426 / EØF;
e) de har, så vidt jeg ved, ikke været i kontakt med andre enhovede dyr, der er angrebet af en smitsom sygdom eller
infektion, i det tidsrum inden indladningen, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 .
Dato

Embedsdyrlægens stempel og underskrift (')

Sted

\

5

(') Navn med blokbogstaver og stilling.

Kræves ikke, hvis der foreligger bilaterale aftaler i henhold til artikel 6 .
(b) Attesten er gyldig i ti dage.
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BILAG C

MODEL
SUNDHEDSCERTIFIKAT

for samhandel mellem medlemsstaterne i EØF

ENHOVEDE DYR

Nr .

Afsendermedlemsstat
Ministerium

Tjeneste

I. Antal dyr

II . Identifikation af dyrene:
Art

Antal dyr t 1 )

heste, æsler, muldyr,

Race
Alder

mulæsler

Køn

Identifikationsmetode

og identifikation (2 )

(') Såfremt der er tale om slagtedyr, anføres arten af det særlige mærke.
(2 ) Et identifikationsdokument fra dyret kan vedlægges certifikatet, hvis dyrets nummer er anført deri.

III . Dyrets/dyrenes oprindelse og bestemmelse:

Dyret/ Dyrene er afsendt fra:
(afsendelsessted)
til

(bestemmelsesmedlemsstat og -sted )
Afsenders navn og adresse

Modtagers navn og adresse
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IV. Oplysninger om sundhedstilstand: '*)
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at det/ de ovenfor nævnte enhovede dyr opfylder følgende
betingelser:
1 ) det/ de er blevet undersøgt i dag og udviser intet klinisk tegn på sygdom

2) det drejer sig ikke om (et) dyr, der skal udskilles i forbindelse med et nationalt program for udryddelse af
en smitsom sygdom
3 ) a) det/ de kommer ikke fra en medlemsstat/ et tredjeland eller et område , hvor der er indført
restriktioner som følge af hestepest;

b ) det /de er blevet vaccineret mod hestepest den

det/de er ikke vaccineret mod hestepest (b)
4) det/ de kommer ikke fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et forbud, og
det/ de har ikke været i kontakt med enhovede dyr på en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige
grunde gælder et forbud, i de perioder, der er fastsat i artikel 4, stk. 6 , i direktiv 90 / 426 / EØF
5 ) det/ de har, så vidt mig bekendt, ikke været i kontakt med andre enhovede dyr, der er angrebet af en
smitsom sygdom eller infektion , i det tidsrum forud for kontrollen , der er fastsat i artikel 4 , stk. 2 , i
nævnte direktiv .

V. Dette certifikat er gyldigt i ti dage .

Udfærdiget i

den

Stempel

(Underskrift)
(navn med blokbogstaver og
dyrlægens stilling) (')

Disse oplysninger kræves ikke, hvis der foreligger en bilateral aftale indgået i henhold til artikel 6 i direktiv 90 /
426 /EØF .

(tø Det ikke gældende overstreges.
(') I Tyskland »Beamteter Tierarzt«; i Belgien »Inspecteur vétérinaire« eller »Inspecteur Dierenarts«; i Frankrig »Vétérinaire
officiel«; i Italien »Veterinario provinciale«; i Luxembourg » Inspecteur vétérinaire«; i Nederlandene »Officieel Dierenarts«; i
Danmark »Autoriseret Dyrlæge«; i Irland »Veterinary Inspector«; i Det Forenede Kongerige »Veterinary Inspector«; i
Grækenland »Eπίσημος κτηνίατρος i Spanien »Inspector Veterinario«; i Portugal: »Inspector Veterinàrio«.
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BILAG D

HESTEPEST
DIAGNOSE

Komplementbindingstest

Antigen laves af hjerner af mus, der er en måned gamle, og som intracerebralt har fået indpodet en neurotropisk
virusstamme. Dette kan ske ved følgende Bourdin-metode. Hjernerne nedfryses og formales i en veronalbuffer
opløsning med 1 0 hjerner pr. 1 2 ml opløsning. Den opslæmning, der er resultatet heraf, centrifugeres i en time med
10 000 o/ m ved 4 °C . Supernatanten er antigenet. Det skal helst anvendes uden yderligere ændring, men kan
inaktiveres med betapropiolacton. Inaktivering kan ske ved at tilføje 0,1 ml 3 % beta-propiolactonopløsning i
destilleret vand pr. 0,9 ml antigen og ryste blandingen i 3 timer ved stuetemperatur i stinkskab og i 18 timer ved
4 °C . Også Casals-metoden kan anvendes (Casals J. ( 1949 )).

I mangel af et internationalt standardserum bør antigenet titreres på grundlag af et lokalt fremstillet positivt
kontrolserum.

Sera opvarmes i 30 minutter til 60 °C. For at undgå antikomplementære virkninger, adskilles sera fra blodet
hurtigst muligt, især æselsera . Positiv og negativ kontrol bør indgå i testen.
Der kan enten anvendes makroteknik eller mikroteknik. I begge tilfælde repræsenteres slutpunktet ved 50 %
hæmolyse .
Til et volumen tofolds serumfortyndinger tilføjes et volumen antigen som angivet ved titreringen, således at der
fremkommer to enheder. Bland og lad stå i 15 minutter ved stuetemperatur. Tilføj to volumen komplement, der
indeholder fem enheder, bland, dæk pladerne og lad stå i 18 timer ved 4 °C. Komplementet skal titreres ved
tilstedeværelse af antigen for at tage hensyn til alle antikomplementære virkninger. Efter at pladerne har stået i
yderligere 15 minutter ved stuetemperatur, tilføjes et volumen sensibiliserede fåre-erythrocyter fortyndet til 3 % .
Blandes og inkuberes ved 37 °C i 30 minutter, blandes igen efter 15 minutters inkubation. Anvendes der plader ,
centrifugeres pladerne i 5 minutter med 1 500 o/ m ved 4 °C .
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RÅDETS DIREKTIV

af 26. juni 1990

om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med
enhovede dyr
(90 / 427/ EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43 >

der bør fastlægges en harmoniseret model for zootekniske
oprindelses- og identifikationscertifikater efter en fælles
skabsprocedure;
navnet på et dyr er et væsentligt identifikationselement;
ændring af ét navn på den nye ejers anmodning gør det ofte
umuligt at spore dyrets afstamning og hvad der videre er sket

under henvisning til forslag fra Kommissionen (*),

med det; navnlig for at forhindre illoyal praksis bør der ske en
harmonisering af bestemmelserne vedrørende navnene på

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

enhovede dyr;

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg ( 3), og

indførsel af enhovede dyr fra tredjelande bør ikke kunne
foretages på mindre strenge betingelser end dem , der gælder i

ud fra følgende betragtninger:

Enhovede dyr er som levende dyr medtaget på listen over de
varer , der er anført i bilag II til Traktaten;
med henblik på at sikre en rationalisering af produktionen af
enhovede dyr og dermed forøge produktiviteten inden for
denne sektor bør der på EF-plan fastsættes bestemmelser for
afsætningen af disse dyr i samhandelen inden for Fællesska
bet;

Fællesskabet;

der bør træffes gennemførelsesforanstaltninger inden for
visse områder af teknisk art; med henblik på gennemførelsen
af de påtænkte foranstaltninger bør der fastsættes en proce
dure, der sikrer et snævert og effektivt samarbejde mellem
medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Zootek
niske Komité —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

opdrætning af enhovede dyr, især heste, indgår generelt i
landbrugsaktiviteterne; den udgør en indkomstkilde for en
del af landbrugsbefolkningen, og den bør derfor fremmes;
det er i vid udstrækning en forudsætning for tilfredsstillende
resultater inden for dette område , at der anvendes dyr, der er
indført i stambøger, som føres af officielt godkendte sam
menslutninger eller foreninger;
der består forskelle med hensyn til indførelse i stambøgerne ;
disse forskelle udgør en hindring for samhandelen inden for
Fællesskabet; en fuldstændig liberalisering af samhandelen
forudsætter en yderligere harmonisering, især hvad angår
indførelsen i stambøgerne;

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

I dette direktiv defineres de zootekniske og genealogiske
betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med
enhovede dyr samt deres sæd, æg og embryoner.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

samhandelen inden for Fællesskabet med registrerede enho
vede dyr bør gradvis liberaliseres; den fuldstændige liberali
sering af samhandelen forudsætter en yderligere supplerende
harmonisering, især med hensyn til adgang til anvendelse af
offentlig bedækning og til anvendelsen af sæd og æg i
overensstemmelse med de enkelte stambøgers særlige kende
tegn ;

(!) EFT nr. C 327 af 30 . 12 . 1989 , s. 61 .
( 2) EFT nr. C 149 af 18 . 6 . 1990.
( 3 ) EFT nr . C 62 af 12. 3 . 1990 , s. 46 .

a) »enhovede dyr« : husdyr af heste- eller æselarten eller dyr,
der fremkommer ved krydsning af disse

b) »registreret enhovet dyr«: enhovet dyr, som er optaget,
registreret, eller som kan optages i en stambog i henhold
til bestemmelser vedtaget i medfør af artikel 4 , stk. 2,
litra b), og som er identificerede ved det i artikel 8 ,
nr. 1 ), nævnte identifikationsdokument

c) »stambog«: enhver bog, ethvert register, kartotek eller
databærer :
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— som føres af en organisation eller forening, der er
officielt godkendt af en medlemsstat eller af en officiel
tjeneste i den pågældende medlemsstat, og

e) om nødvendigt regler for at sikre en samordning mellem
de i artikel 5 omhandlede organisationer og forenin
ger .

— hvori enhovede dyr med angivelse af deres kendte
forfædre er indført eller registreret.
Artikel S
Artikel 3

Samhandelen inden for Fællesskabet med enhovede dyr og
deres sæd, æg og embryoner kan ikke forbydes eller begræn
ses af andre zootekniske eller genealogiske grunde end dem ,
der følger af dette direktiv.
For så vidt angår samhandelen inden for Fællesskabet med
registrerede enhovede dyr og deres sæd, æg og embryoner,
kan de nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse
med Traktatens almindelige regler, dog opretholdes, indtil
de relevante fællesskabsafgørelser, der er nævnt i artikel 4
og 8 , træder i kraft.

KAPITEL II

Genealogiske regler vedrørende registrerede enhovede dyr

Kommissionen og de øvrige medlemsstater får i Den Stående
Zootekniske Komité forelagt en liste over organisationer og
foreninger, der fører eller opretter stambøger , og som er
anerkendt på grundlag af kriterier, der vil blive fastsat i
overensstemmelse med artikel 4 , stk. 2 , litra a), med senere
ajourføring.

Artikel 6

1.

Ved samhandel inden for Fællesskabet skal enhovede

dyr, der er registreret i afsendelsesmedlemsstaten, medmin
dre de pågældende to organisationer eller foreninger har
aftalt andet, registreres eller indføres i den relevante stambog
i bestemmelsesmedlemsstaten under samme navn med angi
velse af fødselslandets landeforkortelse i overensstemmelse
med internationale aftaler.

2.

Hvis organisationernes eller foreningernes vedtægter

tillader det :

Artikel 4

1.
Ved vedtagelsen af de i stk. 2 nævnte afgørelser vil
følgende principper blive lagt til grund:
a) Organisationer og foreninger, der fører eller opretter
stambøger, kan anerkendes eller godkendes, hvis de
overholder de principper, som er fastsat af den organi
sation eller forening , der fører den oprindelige stambog

— kan et andet navn , også et foreløbigt navn , foran- eller
efterstilles dyrets oprindelige navn , såfremt det oprinde
lige navn anføres i parentes i hele dyrets levetid, og dets
fødselsland angives ved den i internationale aftaler
anerkendte landeforkortelse

— kan alternative foranstaltninger med henblik på at bevare
den uafbrudte rækkefølge i dyrets identitet fastsættes af
Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 10 .

for racen .

b) Kriterierne for optagelse og registrering i stambøgerne vil
blive fastsat på grundlag af racens specificitet og, navnlig
for visse rene racers vedkommende , på grundlag af
behovet for at fastsætte regler for optagelsen og registre
ringen af enhovede dyr, der er avlet ved kunstige
reproduktionsmetoder.
2.

Kommissionen fastsætter i overensstemmelse med

principperne i stk . 1 og efter fremgangsmåden i artikel 10:

KAPITEL III

Zootekniske regler vedrørende registrerede enhovede dyr

Artikel 7

b) kriterier for optagelse og registrering i stambøger

Kommissionen kan, for så vidt dét er nødvendigt for en
ensartet anvendelse af dette direktivs bestemmelser og under
overholdelse af de i artikel 4, stk. 1 , nævnte principper, efter
fremgangsmåden i artikel 10 fastsætte:

c) om nødvendigt kriterier for og metoder til identifikation
af de registrerede enhovede dyr

a) kontrolmetoder for individprøver og bedømmelse af
avlsdyrs genetiske værdi

d) kriterier for udfærdigelse af det i artikel 8 nævnte
oprindelses- og identifikationscertifikat

b) almindelige kriterier for adgang til reproduktion for
handyr til avl og om nødvendigt for hundyr til avl samt

a) kriterier for godkendelse eller anerkendelse af organisa
tioner og foreninger, der fører eller opretter stambøger
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for udnyttelse af deres sæd, æg og embryoner på
grundlag af de i litra a) omhandlede metoder.

Artikel 8

Afsluttende bestemmelser
Artikel 9

Indtil der er fastsat fællesskabsforskrifter på området, må de
betingelser, der gælder for indførsel af enhovede dyr og deres
sæd, æg og embryoner fra et tredjeland, ikke være gunstigere
end dem, der gælder for samhandelen inden for Fællesska
bet.

Medlemsstaterne påser,
1 ) at registrerede enhovede dyr, når de flyttes, ledsages af et
identifikationsdokument, som skal udarbejdes af Kom
missionen efter fremgangsmåden i artikel 10 , og som
udstedes af de organisationer og foreninger, der er nævnt
i artikel 5 i nærværende direktiv og i artikel 2 , litra c),
i Rådets direktiv 90 / 426 / EØF af 26 . juli 1990 om
dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs
bevægelser mellem medlemsstaterne og indførsel af
enhovede dyr fra tredjelande (*).

Nr. L 224 / 57

Artikel 10

Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel , tager
Den Stående Zootekniske Komité , der er nedsat ved afgørelse
77 / 505 / EØF (2), sagen op til behandling i overensstem
melse med reglerne i artikel 11 i direktiv 88 / 661 /EØF ( 3 ).
Artikel 11

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv

senest den 1 . juli 1991 „ De underretter straks Kommissionen
herom .

For registrerede heste skal identifikationsdokumentet,
som skal udfærdiges på fællesskabssprogene, mindst
indeholde de i bilaget angivne oplysninger; disse oplys
ninger kan suppleres eller ændres efter fremgangsmåden i
artikel 10

2) at sæd, æg og embryoner af registrerede enhovede dyr
ved markedsføring ledsages af et zooteknisk oprindelses
og identifikationscertifikat, som er udstedt af de kom

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26 . juni 1990 .

petente myndigheder på mindst bestemmelseslandets
sprog, og som er i overensstemmelse med en model , der
fastlægges af Kommissionen efter fremgangsmåden i

På Rådets vegne
M. O'KENNEDY

artikel 10 .

( J ) Se side 42 i denne udgave af EFT.

Formand

(2 ) EFT nr. L 206 af 12 . 8 . 1977, s . 11 .
( 3 ) EFT nr. L 382 af 31 . 12. 1988 , s . 16.
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BILAG

MINIMUMSANGIVELSER I IDENTIFIKATIONSDOKUMENTET

( 1 ) N° d'identification:
Identification N°
Identifikationsnummer

( 2) Nom:
Name
Navn

(3 ) Sexe:
Sex
Køn

( 4) Robe:
Colour

Farve ( lød )

( 5 ) Race:
Breed
Race

( 6 ) par:
by
af

(7) et:
and
og

(6) par:
by
af

( 8 ) Date de Naissance:
(Date of foaling)
Fødselsdato

( 11 ) Certificat d'origine validé le:
par :

Origin certificate validated on :
by:
Oprindelsescertifikat godkendt den:
af:

( 9 ) Lieu d'élevage:
(Place where bred)
Opdrætssted

— Nom de l'autorité compétente:
Name of the competent authority
Den kompetente myndigheds navn
— Adresse :
Address
Adresse

— N° de téléphone:
Telephone number
Tlf. nr .

— N° de télécopie:
Telecopy number
Telekopinr .
( 10) Naisseur(s ):
Breeder(s)

Opdrætter(e )

— Signature
(nom en lettres capitales et qualité du signataire )
Signature
(Name in capital letters and capacity of signatory)
Underskrift

(underskrivers navn med store bogstaver og kvali
fikation)
— Cachet

Stamp
Stempel
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( 19 ) Signalement relevé sous la mère par:
Description taken with dam by:
Beskrivelse af moderdyret foretaget af:
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( 20) Circonscription:
District

Distrikt

Tête:
Head
Hoved
Ant. G :

Foreleg L
Venstre forparti
Ant. D :

Foreleg R
Højre forparti
Post G :

Hindleg L
Venstre bagparti
Post D :

Hindleg R
Højre bagparti
Corps:
Body
Krop
Marques:
Markings
Mærker
Le :
On
Den

(21 ) Signature et cachet du vétérinaire agréé
(ou de l'autorité compétente)
(en lettres capitales)
Signature and stamp of qualified veterinary surgeon
(or competent authority)
(in capital letters)
Den godkendte dyrlæges eller den kompetente myndig
heds underskrift (med store bogstaver) og stempel
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RÅDETS DIREKTIV

af 26. juni 1990
om samhandelen med enhovede dyr bestemt til konkurrencer og om fastsættelse af
betingelserne for deltagelse i disse konkurrencer
( 90 / 428 / EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab , særlig artikel 42 og 43 ,

der bør træffes gennemførelsesforanstaltninger inden for
visse områder af teknisk karakter; med henblik på gennem
førelsen af de påtænkte foranstaltninger bør der fastsættes en
procedure, der sikrer et snævert og effektivt samarbejde
mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående
Zootekniske Komité —

under henvisning til forslag fra Kommissionen t 1 ),
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg ( 3 ), og ud fra følgende betragtninger:
Enhovede dyr er som levende dyr medtaget på listen over de
varer, der er anført i bilag II til Traktaten;

med henblik på at sikre en rationel udvikling af produktionen
af enhovede dyr og dermed forøge produktiviteten inden for
denne sektor bør der på fællesskabsplan fastsættes regler for
samhandelen inden for Fællesskabet med enhovede dyr
bestemt til konkurrencer;

Artikel 1

I dette direktiv fastsættes betingelserne for samhandelen med
enhovede dyr bestemt til konkurrencer og betingelserne for
disse dyrs deltagelse i disse konkurrencer.
Artikel 2

I forbindelse med dette direktiv anvendes de definitioner, der
er anført i artikel 2 i Rådets direktiv 90 / 427 / EØF af 26 juni
1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for sam

handelen inden for Fællesskabet med enhovede dyr ( 4).
Endvidere forstås ved »konkurrence « enhver hestekonkur

opdrætning af heste, især væddeløbsheste , indgår generelt i
landbrugsaktiviteterne ; den udgør en indkomstkilde for en
del af landbrugsbefolkningen ;

rence, navnlig væddeløb , ridebanespringning, dressur,
spandkørsel samt bedømmelse af eksteriør og gangart .

der findes inden for Fællesskabet fortsat forskelle, for så vidt

Artikel 3

angår reglerne for adgang til konkurrencer; disse forskelle
kan udgøre en hindring for samhandelen inden for Fælles
skabet;
samhandelen med enhovede dyr bestemt til konkurrencer og
deltagelsen i disse konkurrencer kan hæmmes af de forskelle,
der findes i retsforskriftferne vedrørende anvendelsen af en

procentdel af gevinsterne og udbyttet til beskyttelse , fremme
og forbedring af opdræt i medlemsstaterne; udførelsen af fri
adgang til konkurrence forudsætter en harmonisering af
disse retsforskrifter;

i afventning af en sådan harmonisering bør det, navnlig med
henblik på opretholdelse eller forøgelse af produktiviteten i
denne sektor, tillades medlemsstaterne at tilbageholde en
procentdel af gevinsterne og udbyttet til beskyttelse, fremme
og forbedring af opdræt; dér bør dog fastsættes et loft for
denne procentdel ;
(!) EFT nr. C 327 af 30 . 12 . 1989 , *s. 61 .
(2 ) EFT nr . C 149 af 18 . 6 . 1990.
( 3 ) EFT nr . C 62 af 12 . 3 . 1990 , s. 46 .

1.
Der må ikke finde nogen forskelsbehandling sted med
hensyn til reglerne for konkurrence mellem enhovede dyr,
der er registreret i den medlemsstat, hvor konkurrencen
arrangeres , og enhovede dyr, der er registreret i en anden
medlemsstat .

2.
Der må ikke finde nogen forskelsbehandling sted med
hensyn til reglerne for konkurrence mellem enhovede dyr
med oprindelse i den medlemsstat, hvor konkurrencen
arrangeres , og enhovede dyr med oprindelse i en anden
medlemsstat .

Artikel 4

1.

Forpligtelserne efter artikel 3 gælder blandt andet

a) de særlige minimums- og maksimumskriterier for indteg
ning til konkurrencen
b) bedømmelsen ved konkurrencen
( 4 ) Se side 55 i denne udgave af EFT .
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c) de gevinster eller fortjenester, konkurrencen kan give.

2.

Imidlertid

— forhindrer forpligtelserne efter artikel 3 dog ikke, at der

Artikel 5

1.
Indtil afgørelserne i henhold til artikel 4 i direktiv
90 / 427/ EØF er vedtaget, skal der, når en indtegning til en
konkurrence afslås for et enhovet dyr, der er registreret i en
medlemsstat, gives skriftlig meddelelse til ejeren eller dennes
stedfortræder med oplysning om begrundelsen for afsla

afholdes

get.

a) konkurrencer med henblik på forbedring af racen
udelukkende for enhovede dyr, som er registreret i en
bestemt stambog

2.

b) regionale konkurrencer med henblik på udvælgelse af
enhovede dyr
c) historiske optrin og traditionelle arrangementer.

I det i stk. 1 omhandlede tilfælde har ejeren eller

dennes stedfortræder ret til at indhente udtalelse fra en

sagkyndig på de i artikel 8 , stk . 2 , i direktiv 89 / 662 / EØF (')
fastsatte betingelser, der finder tilsvarende anvendelse .
3.
Kommissionen fastlægger gennemførelsesbestemmel
serne til denne artikel efter fremgangsmåden i artikel 6 .

Medlemsstater, der ønsker at gøre brug af disse mulig
heder , underretter på forhånd Kommissionen herom
— kan medlemsstaterne for hver konkurrence eller konkur

rencekategori gennem organisationer, der er officielt

godkendt til dette formål , tilbageholde en vis procentdel
af gevinsten eller fortjenesten, jf. stk. 1 , litra c), til
beskyttelse, fremme og forbedring af opdræt .

Artikel 6

Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel , tager
Den Stående Zootekniske Komité, nedsat ved afgørelse
77 / 505 /EØF ( 2), sagen op til behandling i overensstemmel
se med de regler, der er anført i artikel 11 i direktiv
88 / 661 / EØF ( 3 ).

Artikel 7

Denne procentdel må ikke overstige 30 % i 1991 , 25 % i
1992 og 20% fra 1993 .

Kriterierne for fordelingen af midlerne i den pågældende
medlemsstat skal meddeles Kommissionen og de øvrige
medlemsstater gennem Den Stående Zootekniske Komi

Nr . L 224 / 61

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv

senest den 1 . juli 1991 . De underretter straks Kommissionen
herom .

té.

Inden den 31 . december 1992 tager Rådet betingelserne
for anvendelsen af disse bestemmelser op til nyvurdering
på grundlag af en rapport fra Kommissionen, hvori der
tages hensyn til de fremskridt, der er gjort ved harmoni
seringen for så vidt angår alle problemer i tilknytning til
betingelserne for opdræt af konkurrenceheste, og som
ledsages af egnede forslag, hvorom Rådet træffer afgø

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxemburg, den 26 . juni 1990 .

relse med kvalificeret flertal .

På Rådets vegne
M. O'KENNEDY

3.
De almindelige gennemførelsesbestemmelser til denne
artikel fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 6 .

Formand

(») EFT nr. L 395 af 30 . 12 . 1989 , s. 13 .
(2 ) EFT nr. L 206 af 12 . 8 . 1977 , s. 11 .
I 3 ) EFT nr. L 382 af 31 . 12 . 1988 , s. 16 .
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RÅDETS DIREKTIV

af 26. juni 1990
om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for
Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf
(90 / 429 / EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab , særlig artikel 43 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (*),

les og behandles i godkendte og kontrollerede ornestationer,
at den hidrører fra dyr, hvis sundhedsstilstand er sådan , at
risikoen for udbredelse af dyresygdomme kan udelukkes, at
den opsamles, behandles, oplagres og transporteres i hen
hold til normer, som gør det muligt at sikre, at dens
sundhedsmæssigt forsvarlige tilstand opretholdes, og at den
ledsages af et sundhedscertifikat under transporten til
bestemmelseslandet for at sikre overholdelsen af disse

krav ;

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg ( 3 ), og
ud fra følgende betragtninger: .
Direktiv 64 / 432 / EØF (4 ), senest ændret ved direktiv 89 /
360 / EØF ( 5 ), indeholder bestemmelser om dyresundheds

mæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med
kvæg og svin ; direktiv 72 /-462 / EØF (6 ), senest ændret ved
direktiv 89 / 227 / EØF ( 7), indeholder herudover bestemmel

ser om dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med
indførsel af kvæg og svin fra tredjelande;
ovennævnte bestemmelser har for så vidt angår handelen
inden for Fællesskabet med kvæg og svin og indførsel af disse
dyr fra tredjelande gjort det muligt at sikre, at eksportlandet
garanterer overholdelsen af de dyresundhedsmæssige krav,
hvorved risikoen for udbredelse af husdyrsygdomme næsten
totalt kan udelukkes ; der er dog stadig en vis risiko for
udbredelse af disse sygdomme i forbindelse med handelen

medlemsstaternes forskellige politik med hensyn til vaccina
tion mod visse sygdomme gør det berettiget at opretholde
visse tidsbegrænsede undtagelsesbestemmelser, som bemyn
diger dem til, med hensyn til visse sygdomme, at stille krav
om yderligere beskyttelse mod disse sygdomme ;

med henblik på indførsel i Fællesskabet af sæd fra tredjelande
bør der opstilles en liste over tredjelande på grundlag af
sundhedsmæssige normer; uanset denne liste bør medlems
staterne kun tillade indførsel af sæd , som hidrører fra
ornestationer, der overholder visse forskrifter, og som er
undergivet officiel kontrol; herudover bør der alt efter
omstændighederne fastsættes særlige veterinærpolitimæssige
forskrifter for de på listen anførte lande; der kan endvidere
foretages kontrol på stedet for at overvåge overholdelsen af
disse forskrifter;

dette direktiv bør også omfatte kontrolreglerne og -proce
durerne i Rådets direktiv 89 / 662 / EØF af 11 . december
1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med

med sæd ;

henblik på gennemførelse af det indre marked ( 8 );

det er derfor nødvendigt inden for rammerne af fællesskabs
politikken vedrørende harmonisering af national lovgivning
om dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen
inden for Fællesskabet med husdyr og husdyrprodukter at
oprette en harmoniseret ordning for handelen inden for
Fællesskabet og indførsel i Fællesskabet af ornesæd;

for at hindre overførsel af visse smitsomme sygdomme bør
der foretages kontrol straks ved indførelsen af en sædsending
på Fællesskabets område , medmindre der er tale om ekstern

. ved handelen med sæd inden for Fællesskabet bør den

medlemsstat , hvor der opsamles sæd, sikre, at sæden opsam
(!)
(2)
(3)
(«)
(s)
(6)
(7)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

C 267 af 6 . 10 . 1983 , s . 5 .
C 342 af 19 . 12 . 1983 , s. 11 .
C 140 af 28 . 5 . 1984 , s. 6 .
121 af 29 . 7. 1964 , s. 1977 / 64.
L 153 af 6 . 6 . 1989 , s. 29 .
L 302 af 31 . 12. 1972 , s . 28 .
L 93 af 6 . 4 . 1989 , s . 25 .

fællesskabsforsendelse;

en medlemsstat bør kun træffe hasteforanstaltninger i tilfæl
de af udbrud af smitsomme sygdomme i en anden medlems
stat eller i et tredjeland ; de risici , der er en følge af disse
sygdomme, og de beskyttelsesforanstaltninger , de nødven
diggør, bør vurderes på samme måde i hele Fællesskabet; de
nødvendige foranstaltninger bør derfor træffes i henhold til
en hasteprocedure inden for Den Stående Veterinær
komité;
(") EFT nr. L 395 af 31 . 12 . 1989 , s. 13 .
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Kommissionen bør træffe visse gennemførelsesforanstalt
ninger til dette direktiv; der bør derfor fastlægges en
fremgangsmåde for et snævert og effektivt samarbejde
mellem Kommissionen og medlemsstaterne inden for Den
Stående Veterinærkomité ;
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Artikel 4

1.
Indtil den 31 . december 1992 kan de medlemsstater,
hvis ornestationer udelukkende har dyr, der ikke er vaccine

ret mod Aujeszkys sygdom, og som har reageret negativt på
dette direktiv griber ikke ind i handelen med sæd fremstillet
inden den dato, fra hvilken medlemsstaterne skal overholde

serumneutralisationsundersøgelsen eller den såkaldte Eli
sa-undersøgelse for Aujeszkys sygdom i overensstemmelse

det —

med dette direktiv ,

— modsætte sig, at der på deres område indføres sæd fra
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

stationer, der ikke har samme status

— dog ikke modsætte sig, at der indføres sæd fra orner , som
i ornestationerne er vaccineret med deleteret Gl-vac
KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

cine

— hvis denne vaccination kun er foretaget på orner, der
har reageret negativt med hensyn tir Aujeszkys syg
domsvirus

Artikel 1

Dette direktiv fastlægger de dyresundhedsmæssige betingel
ser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med

ornesæd og indførsel heraf fra tredjelande.

Artikel 2

I forbindelse med dette direktiv anvendes i fornødent omfang
definitionerne i artikel 2 i direktiv 64 / 432 / EØF , 72 / 462 /
EØF, 88 /407 /EØF 0 ) og 90/ 425 / EØF ( 2).
Endvidere forstås ved » sæd«, et ubehandlet , behandlet eller
fortyndet ejakulat fra orner.

— hvis der ved serologiske undersøgelser af ornerne
foretaget senest tre uger efter vaccination ikke påvises
antistoffer, hvis tilstedeværelse er forårsaget af syg
dommens virus .

I så fald kan en sædprøve fra hver daglig opsamling,
der skal indgå i samhandelen, underkastes en virus
isolationsundersøgelse i et godkendt laboratorium i
bestemmelsesmedlemsstaten .

Første afsnit gælder først, når Kommissionen senest
den 1 . juli 1991 efter fremgangsmåden i artikel 18 og
under hensyn til udtalelse fra Det Videnskabelige
Veterinærudvalg særlig om hyppigheden af de under
søgelser, der skal foretages i ornestationerne, virus
isolationsundersøgelserne og effektiviteten samt sik
kerheden af den deleterede Gi-vaccine, har udarbej
det protokollerne om de prøver, der skal anvendes i
forbindelse med disse undersøgelser.

KAPITEL II

Handel inden for Fællesskabet

2.
Efter fremgangsmåden i artikel 1 8 kan det besluttes , at
stk. 1 skal gælde for en del af en medlemsstats område , hvis

Artikel 3

dyr, der har reageret negativt på serumneutralisationsunder
søgelsen eller Elisa-undersøgelsen for Aujeszkys sygdom .

alle ornestationerne i denne del af området udelukkende har

Hver medlemsstat drager omsorg for, at kun sæd, der
opfylder følgende generelle bestemmelser, indgår i samhan
delen :

3.
Inden den 3 1 . december 1 992 tager Rådet nærværende
artikel op til fornyet behandling på grundlag af en rapport fra
Kommissionen, ledsaget af eventuelle forslag .

a) sæden skal være opsamlet og behandlet med henblik på
insemination på en ornestation, der er sundhedsmæssigt
godkendt i overensstemmelse med artikel 5 , stk. 1 , med
henblik på handel inden for Fællesskabet
b) sæden skal være udtaget fra orner, hvis sundhedstilstand
opfylder bestemmelserne i bilag B

c) sæden skal være opsamlet, behandlet, opbevaret og
transporteret i overensstemmelse med bilag A og C.

Artikel S

(') EFT nr. L 194 af 22 . 7 . 1988 , s.10 .

1.
Den medlemsstat, på hvis område ornestationen er
beliggende, påser, at den i artikel 3 , litra a), omhandlede
godkendelse kun gives, når stationen opfylder betingelserne i

I 1 ) Se side 29 i denne udgave af EFT .

bilag A og de øvrige krav i dette direktiv.
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Medlemsstaten påser ligeledes , at embedsdyrlægen fører
tilsyn med , at disse bestemmelser overholdes. Embedsdyrlæ
gen foreslår godkendelsen trukket tilbage, hvis én eller flere
af disse bestemmelser ikke mere overholdes.

2.
Alle godkendte ornestationer registreres på en liste med
et veterinærgodkendelsesnummer for hver station. Hver
medlemsstat sender listen over oraestationer og deres veteri
nærgodkendelsesnumre til de øvrige medlemsstater og Kom
missionen, ligesom den underretter dem om eventuel tilba
getrækning af godkendelser.
3.
De generelle regler for anvendelsen af nærværende
artikel fastlæges efter fremgangsmåden i artikel 18 .

.
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a) dels sundhedstilstanden hos husdyrbestanden, hos andre
tamdyr og hos den vildtlevende dyrebestand i det pågæl
dende land, særlig med hensyn til forekomst af eksotiske
dyresygdomme, dels miljøhygiejniske forhold i dette
land, såfremt disse forhold kan frembyde en fare for den
samlede husdyrbestands sundhed i medlemsstaterne

b) den regelmæssighed og hurtighed, hvormed det pågæl
dende land giver oplysning om forekomst på dens
område af smitsomme sygdomme hos dyr, særlig de
sygdomme, der er nævnt i liste A og B opstillet af Det
Internationale Kontor for Epizootier
c) det pågældende lands forskrifter for forebyggelse og
bekæmpelse af sygdomme hos dyr
d) veterinærtjenestens opbygning og beføjelser i det pågæl

Artikel 6

1.

Medlemsstaterne påser, at hver sædsending ledsages af

et sundhedscertifikat, der er udformet som modellen i
bilag D og udfærdiget af en embedsdyrlæge i den sædopsam
lende medlemsstat .

dende land

e) tilrettelæggelsen og gennemførelsen af forebyggelse og
bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos dyr
f) de garantier, det pågældende land kan give med hensyn
til overholdelse af dette direktivs bestemmelser .

Certifikatet skal :

a ) affattes på mindst et af de officielle sprog i det sædop
samlende land samt på et af de officielle sprog i

3.
Den i stk. 1 omtalte liste og alle senere ændringer heri
offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

bestemmelsesmedlemsstaten

b ) i originaleksemplaret ledsage sendingen til bestemmelses
stedet
Artikel 8

c) udfærdiges på et enkelt ark papir
d) vedrøre én enkelt modtager.
2.
Bestemmelsesmedlemsstaten kan, udover de foran
staltninger der er nævnt i artikel 8 i direktiv 90 / 425 / EØF,
træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne

drage sikre konklusioner i tilfælde af, at sæden mistænkes for
at være inficeret eller forurenet med sygdomskim, herunder
også oplagring i karantæne, hvis dette ikke medfører
ændring af sædens værdi.

1.
Efter fremgangsmåden i artikel 1 9 opstilles der en liste
over ornestationer, hvorfra medlemsstaterne kan tillade
indførsel af sæd fra tredjelande. Listen kan ændres eller
suppleres efter samme fremgangsmåde .
2.
Ved bedømmelsen af, om en ornestation i et tredjeland
kan optages på den i stk. 1 omhandlede liste, skal der specielt
tages hensyn til tredjelandets veterinærkontrol med sædpro
duktionsmetoder, veterinærvæsenets beføjelser og den kon
trol , der føres med ornestationer.

KAPITEL III

3.

En ornestation kan kun optages på den i stk. 1

omhandlede liste, såfremt:

Indførsel fra tredjelande

Artikel 7

1.

Medlemsstaterne kan kun tillade indførsel af ornesæd

fra de tredjelande , som er opført på en liste, der skal
udfærdiges efter fremgangsmåden i artikel 19 . Listen kan
suppleres eller ændres efter fremgangsmåden i artikel 18 .
2.
Ved bedømmelsen af, om et tredjeland kan optages på
den i stk. 1 nævnte liste, tages specielt følgende i betragt
ning:

a) den er beliggende i et af de lande, der er opført på den i
artikel 7 , stk. 1 , omhandlede liste

b) den opfylder kravene i kapitel I og II i bilag A
c) det pågældende tredjelands veterinærvæsen officielt har
godkendt den med henblik på udførsel til Fællesskabet

d) den kontrolleres af en tilsynsførende dyrlæge i det
pågældende tredjeland
e) den mindst to gange årligt inspiceres af en embedsdyr
læge i det pågældende tredjeland .
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Artikel 9

Artikel 11

1.
Ornesæden skal hidrøre fra dyr, der umiddelbart forud
for sædudtagningen har opholdt sig i mindst tre måneder i et
tredjeland, der er opført på den i artikel 7 , stk. 1 , omhand

1.
Medlemsstaterne drager omsorg for, at hver sædsen
ding ved ankomsten til Fællesskabets toldområde under
kastes kontrol , før den bringes i fri omsætning eller henføres
under en toldprocedure, og forbyder indførsel af sådan sæd
til Fællesskabet , såfremt det i forbindelse med importkon
trollen ved ankomsten viser sig:

lede liste .

2.

Medlemsstaterne tillader kun indførsel af ornesæd fra

et på listen opført tredjeland, såfremt sæden opfylder de
dyresundhedsmæssige forskrifter, der er vedtaget efter frem
gangsmåden i artikel 18 for så vidt angår indførsel af sæd fra
det pågældende land, jf. dog artikel 7 , stk. 1 , og stk. 1 i
nærværende artikel .

— at sæden ikke er indført fra et tredjeland , der er opført på
den i artikel 7, stk. 1 , omhandlede liste

— at sæden ikke kommer fra en ornestation, der er opført på
den i artikel 8 , stk. 1 , omhandlede liste

Ved vedtagelse af forskrifterne i foregående afsnit skal der
tages hensyn til følgende:

— at sæden kommer fra et tredjeland, hvorfra indførsel er
forbudt i medfør af artikel 15 , stk. 2

a) de sundhedsmæssige forhold i det område, der omgiver
ornestationen, med særlig henvisning til de sygdomme,
som er opført på liste A udarbejdet af Det Internationale
Kontor for Epizootier

— at det sundhedscertifikat, der ledsager sæden , ikke er i

b ) sundhedstilstanden hos besætningen på ornestationen,
samt reglerne for undersøgelsen

ankomsten til Fællesskabets toldområde henføres under en

overensstemmelse med artikel 10 eller de bestemmelser,
der er fastsat i henhold tir denne artikel .

Dette stykke finder ikke anvendelse på sædsendinger, der ved

toldforsendelsesprocedure med henblik på forsendelse til et
bestemmelsessted uden for nævnte område .

c) donordyrets sundhedstilstand samt reglerne for undersø
gelsen
d) reglerne for undersøgelse af sæd.
3.
For så vidt angår fastsættelsen af dyresundhedsmæs
sige betingelser anvendes som referencebasis de normer, der
er fastsat i kapitel II og tilsvarende bilag. Der kan efter
fremgangsmåden i artikel 18 i de enkelte tilfælde gøres
undtagelse fra disse bestemmelser, hvis det pågældende
tredjeland yder mindst tilsvarende veterinærpolitimæssige
garantier.
4.

Artikel 4 finder tilsvarende anvendelse .

Artikel 10

Dette stykke finder dog anvendelse, hvis der gives afkald på
toldforsendelse under transporten over Fællesskabets områ
de.

2.

Bestemmelsesmedlemsstaten kan træffe alle de foran

staltninger, der er nødvendige for at kunne drage sikre
konklusioner med hensyn til sæd, der mistænkes for at være
inficeret med sygdomsfremkaldende kim, herunder også
oplagring i karantæne, hvis dette ikke medfører ændring af
sædens værdi .

3.
Er der af nogen af de i stk. 1 og 2 beskrevne årsager
udstedt forbud mod indførsel af sæd, og tillader det udfø
rende tredjeland ikke returnering heraf inden for 30 dage,
dersom det drejer sig om frosset sæd , eller øjeblikkeligt,
dersom det drejer sig om frisk sæd, kan den kompetente
veterinærmyndighed i bestemmelsesmedlemsstaten beordre
sæden destrueret .

1.

Medlemsstaterne tillader kun indførsel af ornesæd

mod forelæggelse af et sundhedscertifikat udstedt og under
skrevet af en embedsdyrlæge i det sædopsamlende tredje

Artikel 12

land.
Certifikatet skal :

a) affattes på mindst et af de officielle sprog i bestemmel
sesmedlemsstaten samt på et af de officielle sprog i den
medlemsstat, hvor den i artikel 11 omhandlede import
kontrol foretages

Alle sædsendinger , der af en medlemsstat tillades indført til
Fællesskabet på grundlag af den i artikel 11 , stk . 1 , omhand
lede kontrol , skal ved forsendelse til en anden medlemsstats
område ledsages af det originale certifikat eller en bekræftet

kopi heraf, i begge tilfælde med påtegning af den kompetente
myndighed, der er ansvarlig for den i artikel 1 1 omhandlede
kontrol .

b) ledsage sæden i originaleksemplar indtil bestemmelses
stedet

c) udfærdiges på et enkelt ark papir
d) vedrøre en enkelt modtager.
2.

Certifikatet skal være i overensstemmelse med et

forlæg , der udarbejdes efter fremgangsmåden i artikel 19 .

Artikel 13

Hvis der foretages destruktion i henhold til artikel 1 1 , stk. 3 ,
påhviler samtlige udgifter i denne forbindelse afsenderen,
modtageren eller disses befuldmægtigede, uden at der kan
ydes nogen form for godtgørelse fra staten .
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KAPITEL IV

Beskyttelses- og kontrolforanstaltninger
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opgaver. Kommissionen underretter den pågældende med
lemsstat eller det pågældende sædopsamlende land om
resultatet af den foretagne kontrol .

Reglerne i direktiv 90 / 425 / EØF finder anvendelse, især med
hensyn til kontrol med oprindelse samt organisering og

Det pågældende sædopsamlende land skal træffe de fornød
ne foranstaltninger, som resultaterne af den foretagne kon
trol giver anledning til. Hvis det sædopsamlende land
undlader at træffe sådanne foranstaltninger, kan Kommis
sionen, efter at sagen er behandlet i Den Stående Veterinær
komité, bringe artikel 6 , stk. 2, tredje afsnit , og artikel 5 , i

konsekvenserne af den kontrol , der skal udføres af bestem

anvendelse .

Artikel 14

melsesmedlemsstaten.

Artikel 15

2.
De almindelige gennemførelsesbestemmelser til denne
artikel , navnlig vedrørende hyppigheden af og de nærmere
bestemmelser for gennemførelsen af den kontrol , der er
omhandlet i stk. 1 , første afsnit, fastsættes efter fremgangs
måden i artikel 19 .

1.

Ved samhandelen inden for Fællesskabet anvendes de

sikkerhedsforanstaltninger, der er foreskrevet i artikel 10 i
direktiv 90 / 425 / EØF.
KAPITEL V

2.
Hvis der i et tredjeland udbryder eller spreder sig en
smitsom dyresygdom, der kan overføres via sæd og udgøre en
fare for sundheden i en medlemsstats bestand, eller såfremt
andre årsager i forbindelse med dyresundhed gør dette
berettiget, forbyder bestemmelsesmedlemsstaten indførsel af
den pågældende sæd, hvad enten den indføres direkte eller
indirekte gennem en anden medlemsstat, og hvad enten den
kommer fra et tredjeland i dets heldhed eller fra en del af dets
område, jf. dog. artikel 8 , 9 og 10 .

Afsluttende bestemmelser

Artikel 1 7

Bilagene til dette direktiv ændres efter fremgangsmåden i
artikel 18 med henblik på deres tilpasning til den teknolo
giske udvikling.

Foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne i medfør af
første afsnit, samt ophævelse af sådanne foranstaltninger,
meddeles straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen
sammen med grundene hertil .

Der kan efter fremgangsmåden i artikel 1 8 træffes beslutning
om ophævelse eller ændring af sådanne foranstaltninger,
specielt med henblik på at koordinere dem med foranstalt
ninger i andre medlemsstater.
Opstår den situation, der er beskrevet i første afsnit, og viser
det sig nødvendigt, at andre medlemsstater ligeledes gennem
fører de foranstaltninger, der er truffet i medfør af nævnte
afsnit, eventuelt ændret i henhold til tredje afsnit, skal der
træffes passende foranstaltninger efter fremgangsmåden i
artikel 18 .

Tilladelse til genoptagelse af indførsel fra et tredjeland gives
ligeledes efter fremgangsmåden i artikel 18 .

Artikel 18

1.
Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel ,
indbringes sagen straks for Den Stående Veterinærkomité,
der er nedsat ved afgørelse 68 / 361 / EØF (*), i det følgende
benævnt »komitéen«, af dennes formand, enten på eget
initiativ eller på begæring af en medlemsstat.
2.
I komitéen tildeles der medlemsstaternes stemmer vægt
i henhold til Traktatens artikel 148 , stk. 2. Formanden

deltager ikke i afstemningen .

3.
Kommissionens repræsentant forelægger et udkast til
de foranstaltninger, der skal træffes . Komitéen afgiver
udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist, som
formanden kan fastsætte under hensyn til , hvor meget de
forelagte spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med et flertal
på 54 stemmer.

Artikel 16

4.
Kommissionen vedtager foranstaltningerne og iværk
sætter dem straks , hvis de er i overensstemmelse med
komitéens udtalelse . Hvis de ikke er i overensstemmelse med

1.
Veterinærsagkyndige fra Kommissionen kan, hvis
dette er nødvendigt for den ensartede gennemførelse af dette
direktiv, foretage kontrol på stedet i samarbejde med
medlemsstaternes og tredjelandenes kompetente myndighe
der .

Det sædopsamlende land , på hvis område der foretages
kontrol , skal på enhver måde bistå de sagkyndige i den
udstrækning, det er nødvendigt for udførelsen af disses

komitéens udtalelse, eller der ikke foreligger nogen udtalelse,
forelægger Kommissionen straks Rådet forslag til de foran
staltninger, der skal træffes. Rådet vedtager foranstaltnin
gerne med kvalificeret flertal .
Hvis Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden tre
måneder efter forelæggelsen af forslaget , vedtager Kommis
f 1 ) EFT nr. L 255 af 18 . 10 . 1968 , s . 23 .
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Artikel 20

1.

Dette direktiv gælder ikke for sæd, der opsamles og

behandles i en medlemsstat inden den 31 . december 1991 .
Artikel 19

1.
Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel ,
indbringes sagen straks for komitéen af dennes formand,
enten på eget initiativ eller på begæring af en medlems

2.
Indtil ikrafttrædelsen af de beslutninger, der skal
træffes i henhold til artikel 8 , 9 og 10 , må medlemsstaterne
for så vidt angår indførsel af sæd fra tredjelande ikke anvende
gunstigere bestemmelser end dem, der følger af anvendelsen
af kapitel II .

stat .

2.

I komitéen tildeles der medlemsstaternes stemmer vægt

i henhold til Traktatens artikel 148 , stk. 2 . Formanden
deltager ikke i afstemningen.

3.
Kommissionens repræsentant forelægger et udkast til
de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver

Artikel 21

Medlemsstaterne sætter de fornødne love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 31 . december 1991 . De underretter straks Kommissio
nen herom .

udtalelse om disse foranstaltninger inden to dage. Udtalelsen
vedtages med et flertal på 54 stemmer.
4.

Kommissionen vedtager foranstaltningerne og iværk

sætter dem omgående, hvis de er i overensstemmelse med
komitéens udtalelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med

Artikel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

komitéens udtalelse , eller der ikke foreligger nogen udtalelse,
forelægger Kommissionen straks Rådet forslag til de foran
staltninger, der skal træffes. Rådet vedtager foranstaltnin
gerne med kvalificeret flertal .

Hvis Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden 15 dage
efter forelæggelsen af forslaget, vedtager Kommissionen de
foreslåede foranstaltninger og iværksætter dem straks, med
mindre Rådet med simpelt flertal har udtalt sig imod
disse .

Udfærdiget i Luxembourg, den 26 . juni 1990 .

På Rådets vegne
M. O'KENNEDY

Formand
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BILAG A

KAPITEL I

Betingelser for godkendelse af ornestationer

Ornestationer skal :

a) til stadighed være undergivet tilsyn fra ornestationens dyrlæge
b) mindst råde over:
i ) staldfaciliteter^ herunder isolationsfaciliteter

ii) sædopsamlingsfaciliteter, herunder et separat rum til rengøring og desinfektion eller sterilisering af
udstyret
iii ) et sædbehandlingsrum, som ikke nødvendigvis behøver at være beliggende på samme sted
iv ) et sædopbevaringsrum , som ikke nødvendigvis behøver at være beliggende^ på samme sted
c) være opført eller isoleret således, at kontakt med dyr udenfor undgås
d) være opført således , at stald-, sædopsamlings-, sædbehandlings- og sædopbevaringsfaciliteterne let kan
rengøres og desinficeres
e ) råde over isolationsfaciliteter, som ikke må have direkte forbindelse til de normale staldfaciliteter

f) være indrettet således, at staldfaciliteterne fysisk er adskilt fra sædbehandlingsrummet, og begge disse er
adskilt fra sædopbevaringsrummet.

KAPITEL II

Betingelser vedrørende tilsyn med ornestationer

For så vidt angår ornestationer skal:

a) der føres tilsyn med, at der på disse stationer kun holdes handyr af de arter, der skal opsamles sæd fra

b) der føres tilsyn med, at der føres en fortegnelse, et kartotek eller et edb-register over alle svin, der holdes på
stationen, med angivelse af de enkelte dyrs race, fødselsdato og identifikation, samt en fortegnelse, et kartotek
eller et edb-register over alle kontrolforanstaltninger i forbindelse med sygdomme og alle foretagne
vaccinationer med angivelse af relevante oplysninger om de enkelte dyrs sygdomme og sundhedstilstand
c) en embedsdyrlæge regelmæssigt og mindst to gange om året aflægge stationen et kontrolbesøg, hvor det også
tilses , at godkendelses- og tilsynsbetingelserne er opfyldt

d) der føres tilsyn med, at uvedkommende ikke får adgang til stationen. Besøg kan endvidere finde sted efter
tilladelse fra omestationens dyrlæge

e) disse beskæftige et teknisk veluddannet personale med behørigt kendskab til desinfektions- og hygiejne
metoder til forebyggelse af sygdomsspredning
f) der føres tilsyn med, at:

i) det kun er sæd opsamlet på en godkendt station, der behandles og opbevares på en godkendt station, og at
denne sæd ikke kommer i kontakt med anden sæd

ii) opsamling, behandling og opbevaring af sæd kun finder sted i de dertil beregnede lokaler, under iagttalelse
af de strengeste hygiejnekrav
iii) alt udstyr, der har været i kontakt med sæd fra donordyret under opsamlingen og behandlingen, behørigt
desinficeres eller steriliseres, inden det anvendes på ny

iv) animalske produkter, der anvendes under behandlingen af sæd , herunder tilsætningsstoffer eller
fortyndingsmidler, tages fra kilder, som ikke udgør nogen sundhedsfare , eller inden anvendelsen
behandles på en sådan måde, at denne risiko elimineres
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v) opbevarings- og transportbeholdere behørigt desinficeres eller steriliseres inden påfyldning
vi) det anvendte kryogene stof ikke tidligere er blevet anvendt til andre animalske produkter
vii) hver enkelt sædopsamling, hvad enten den er fordelt i enkeltportioner eller ej , tydeligt mærkes på en sådan
måde, at opsamlingsdato , race og donordyrets identifikation umiddelbart kan fastslås samt oprindelses
landet, stationens navn og registreringsnummer, eventuelt ved en kode; de nærmere kendetegn og
modellen for dette mærke fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 19.
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BILAG B

KAPITEL I

Krav, der skal være opfyldt ved indsættelse af dyr på godkendte ornestationer

1 . Alle orner, der indsættes på en ornestation, skal
a ) have været isoleret i mindst 30 dage i faciliteter, der er godkendt til dette formål af medlemsstatens
kompetente myndighed , og som kun rummer andre orner med mindst samme sundhedsstatus
b ) inden de isoleres som beskrevet i litra a) være udvalgt fra besætninger eller bedrifter, som opfylder følgende
betingelser:
i) være officielt fri for klassisk svinepest
ii) være fri for brucellose

iii) der har i besætningerne i løbet af de foregående tolv måneder ikke været dyr, der er vaccineret mod
mund- og klovesyge
iv) der har ikke være konstateret kliniske serologiske eller virologiske symptomer på Aujeszkys sygdom i
de foregående tolv måneder
v) ikke være omfattet af et forbud i henhold til bestemmelserne i direktiv 64 / 432 / EØF for så vidt angår
afrikansk svinepest, blæreudslæt hos svin , Teschens sygdom og mund- og klovesyge.
Dyrene må ikke forinden have opholdt sig i andre besætninger med en lavere status

c) inden den i litra a) ovenfor omhandlede isolationsperiode og i løbet af de 30 forudgående dage have
gennemgået følgende prøver eller undersøgelser med negativ reaktion:
i) en komplementbindingsprøve udført i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag C til direktiv
64 / 432/ EØF for så vidt angår brucellose
ii) — i tilfælde af ikke-vaccinerede svin, en serumneutralisationsundersøgelse eller en Elisa-undersø
gelse med anvendelse af alle de virologiske antigener

— i tilfælde af vaccinerede svin med en deleteret GI-vaccine , en Elisa-undersøgelser for Gl-anti
gener

iii) indtil der iværksættes en fællesskabspolitik for bekæmpelse af mund- og klovesyge , en Elisa-under
søgelse for mund- og klovesyge
iv) en Elisa-undersøgelse eller en serumneutralisationsundersøgelse for klassisk svinepest.
Den kompetente myndighed kan give tilladelse til at de i litra c) nævnte prøver og undersøgelser udføres i
isolationsfaciliteterne , for så vidt resultaterne foreligger inden begyndelsen af den i litra d) omhandlede
isolationsperiode på 30 dage
d ) i løbet af de sidste femten dage af isolationsperioden på mindst 30 dage som beskrevet i litra a) have
gennemgået følgende prøver eller undersøgelser med negativ reaktion:
i) en serumagglutinationsprøve efter metoden i bilag C til direktiv 64/ 432/EØF med et brucellatiter på
under 30 internationale agglutinationsenheder pr. ml. og en komplementbindingsreaktion med et
brucellatiter på under 20 EØF-enheder pr. ml (20 ICFT-enheder),
ii) — i tilfælde af ikke-vaccinerede svin , en serumneutralisationsundersøgelse eller en Elisa-undersø
gelse med anvendelse af alle de virologiske antigener.
— i tilfælde af vaccinerede svin , med en deleteret Gi-vaccine , en Elisa-undersøgelse for Gl-anti
gener .

iii) indtil der iværksættes en fællesskabspolitik for bekæmpelse af mund- og klovesyge, en Elisa-under
søgelse for mund- og klovesyge

iv) en mikroskopisk agglutinationsprøve for leptospirose (sero-type-pomona, grippotyphosa , tarassovi,
hardjo, bratislava og ballum), eller der skal være foretaget en behandling mod leptospirose, hvori
indgår to streptomycinindsprøjtninger med et interval på 14 dage (25 mg pr. kilo levende vægt).
Med forbehold af de bestemmelser , der gælder i tilfælde af forekomst af mund- og klovesyge eller svinepest,
skal dyrene, hvis nogen af de ovennævnte prøver eller undersøgelser er positive , straks fjernes fra
isolationsfaciliteterne. Er der tale om isolation fra en gruppe, træffer den kompetente myndighed de
nødvendige forholdsregler for at gøre det muligt, at de resterende dyr kan blive indsat på stationen i
overensstemmelse med dette bilag.
^

2 . Alle prøver eller undersøgelser foretages på et af medlemsstaten anerkendt laboratorium .
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3 . Dyr kan kun indsættes på en ornestation, såfremt stationens dyrlæge udtrykkeligt giver tilladelse hertil . Alle
bevægelser af dyr både ind på og ud fra ornestationen skal noteres.
4 . Dyr, der indsættes på en ornestation , må ikke udvise kliniske tegn på sygdom på indsættelsesdagen og skal med
forbehold af punkt 5 være kommet fra isolationsfaciliteter som omhandlet i punkt 1 , litra a), som på
afsendelsesdagen officielt opfylder følgende betingelser:

a ) de ligger midt i et område med en radius på 10 km , hvor der i mindst 30 dage ikke har været noget tilfælde
af mund- og klovesyge og svinepest

b) de har i mindst tre måneder været fri for mund- og klovesyge og brucellose
c) de har i mindst 30 dage været fri for Aujeszkys sygdom samt for svinesygdomme, der er anmeldelsespligtige
i henhold til bilag E til direktiv 64 / 432 /EØF.
5 . Såfremt betingelserne i punkt 4 er opfyldt, og de i kapitel II omhandlede rutineundersøgelser er blevet foretaget
i løbet af de foregående 12 måneder, kan dyr flyttes fra én godkendt ornestation til en anden med samme
sundhedsstatus uden isolation og undersøgelser, hvis det er en direkte overflytning. De pågældende dyr må
hverken komme i direkte eller indirekte kontakt med klovbærende dyr med lavere sundhedstilstand, og det
transportmiddel, der anvendes, skal være blevet desinficeret inden brugen. Sker overflytningen mellem
medlemsstater fra én ornestation til en anden, skal den foretages i overensstemmelse med direktiv
64 / 432 / EØF.

KAPITEL II

Obligatoriske rutineundersøgelser af orner på en godkendt ornestation

1 . Alle orner, der holdes på en godkendt ornestation , skal mindst én gang om året, og under alle omstændigheder
på det tidspunkt, hvor de forlader stationen, underkastes følgende prøver eller undersøgelser med negativt
resultat :

i) — i tilfælde af ikke-vaccinerede svin, en serumneutralisationsundersøgelse eller en Elisa-undersøgelse
med anvendelse af alle de virologiske antigener
— i tilfælde af vaccinerede svin , en deleteret GI-vaccine eller en Elisa-undersøgelse for Gi-antigener

ii) indtil der iværksættes en fællesskabspolitik for bekæmpelse af mund- og klovesyge, en Elisa-undersøgelse
for mund- og klovesyge
iii) en komplementbindingsprøve udført i overensstemmelse med bilag G til direktiv 64/432 / EØF for så vidt
angår brucellose
iv) en Elisa-undersøgelse eller en serumneutralisationsprøve for klassisk svinepest.
Orner, der opholder sig mere end tolv måneder på ornestationen , skal underkastes de i afsnit i) og iii) nævnte
prøver og undersøgelser senest 18 måneder efter deres ankomst til ornestationen .

2. Alle prøver og undersøgelser foretages på et af medlemsstaten godkendt laboratorium.

3 . Med forbehold af de bestemmelser, der gælder i tilfælde af forekomst af mund- og klovesyge eller svinepest,
skal et dyr, hvis det reagerer positivt på nogen af de ovennævnte prøver eller undersøgelser, isoleres, og den
sæd, der er opsamlet, siden dyret sidste gang reagerede negativt, må ikke indgå i handelen inden for
Fællesskabet.

Sæd, der er opsamlet fra alle andre dyr på stationen siden det tidspunkt, på hvilket den positive reaktion blev
konstateret, skal opbevares isoleret og må ikke indgå i handelen inden for Fællesskabet, før ornestationens
sundhedsstatus er blevet genoprettet.
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BILAG C

Krav, som sæd, der opsamles på godkendte ornestationer, skal opfylde for at kunne indgå i handelen inden for
Fællesskabet

1 . Sæden skal komme fra dyr, som

a) ikke udviser kliniske symptomer på sygdom på opsamlingsdagen
b) ikke er vaccineret mod mund- og klovesyge
c) opfylder kravene i kapitel I i bilag B
d) ikke anvendes til naturlig bedækning

e) holdes på en ornestation, der har været fri for mund- og klovesyge i mindst tre måneder forud for
afsendelsen, som ligger midt i et område med en radius på 10 km, hvor der i mindst 30 dage ikke har været
noget tilfælde af mund- og klovesyge, og som ydermere ikke ligger i et område, der er blevet afspærret i
henhold til bestemmelserne i direktiverne om smitsomme svinesygdomme
f) har været holdt på en ornestation, som fra 30 dage umiddelbart forud for sædopsamlingen har været fri for
svinesygdomme, som er anmeldelsespligtige i henhold til bilag E til direktiv 64 /432 / EØF, og for
Aujeszkys sygdom.

2. Der skal tilsættes en effektiv kombination af antibiotika, navnlig mod leptospirer og mycoplasmer , til den
endelige fortyndede sæd. Denne kombination skal mindst have en virkning svarende til følgende koncentra
tioner:

Mindst: —
—
—
—

500
500
150
300

in streptomycin pr. ml
iμ penicillin pr. ml
|μg lincomycin pr. ml
lig spectinomycin pr . ml.

Umiddelbart efter, at antibiotikaene er tilsat, skal den fortyndede sæd opbevares ved en temperatur på mindst
15 °C i mindst 45 minutter.

3 . Sæd , der indgår i handelen inden for Fællesskabet , skal

i) inden afsendelsen opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel I og II i bilag A
ii) forsendes til bestemmelsesmedlemsstaten i beholdere, der er rengjort, desinficeret eller steriliseret inden
brugen , og som er blevet forseglet inden afsendelsen fra de godkendte opbevaringsfaciliteter.
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BILAG D

1 . Afsender (fulde navn og adresse)

SUNDHEDSCERTIFIKAT

Nr.

ORIGINAL

2. Indsamlingsmedlemsstat

4. Kompetent myndighed

3. Modtager (fulde navn og adresse)

II

Bemærkninger
a) Der udstedes et særskilt certifikat for hver sædsending
b) Originalen af dette certifikat skal ledsage sendingen tll bestemmelses

5. Kompetent lokal myndighed

stedet

6. Indladningssted
I

7. Navn og adresse på ornestationen
8. Transportmiddel

9. Bestemmelsessted og -medlemsland
Il
10. Omestationens registreringsnummer
11 . Nummer og kodemærker på sædbeholdere

12. Identifikation af sæden

a) Antal doser

b) lndsamlingsdato(er)

c) Race

d) Identifikation af donordyret
13. Undertegnede embedsdyrlæge attesterer,
a) at ovennævnte sæd er indsamlet, behandlet og opbevaret efter de i direktiv 90/429/EØF fastsatte normer

b) at ovennævnte sæd er indsamlet fra orner

I) i en ornestation, hvori der kun findes dyr, som ikke er vaccineret mod Aujeszkys sygdom, og som udviser negativ reaktion på
serumneutralisationsprøven eller Elisa-undersøgelsen for Aujeszkys sygdom, i overensstemmelse med direktiv 90/429/EØF,
eller

li) I en ornestation, hvori nogle eller alle orner er vaccineret mod Aujeszkys sygdom med en deleteret Gl-vaccine, når disse orner er
blevet konstateret seronegative med hensyn til Aujeszkys sygdom før vaccinationen, og tre uger senere på ny er blevet underkastet
en serologisk undersøgelse, hvorved der Ikke er påvist antistoffer, som stammer fra sygdommens virus, og i så fald at sæden i hver
sending har været underkastet en virusisolationsprøve for Aujeszkys sygdom i
(*), med negativ reaktion (1).
c) at ovennævnte sæd er transporteret til afsendelsesstedet i en forseglet beholder under overholdelse af betingelserne i direktiv
90/429 /EØF.

Udfærdiget i
(underskrift) .

(navn og titel med blokbogstaver)

Stempel

O Punkt !) eller ii) udstreges.

i

0 Laboratoriets navn, jf. artikel 4, stk. 1 , i direktiv 90/429 /EØF.

den

