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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/…/EG
av den

om ändring av rådets direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar
handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152
i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 100, 2.4.1998, s. 23.
2 EGT C 235, 27.7.1998, s. 59.
3 Europaparlamentets yttrande av den 16 juni 1998 (EGT C 210, 6.7.1998, s. 30), rådets

gemensamma ståndpunkt av den      (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den     (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

1. Både i direktiv 64/432/EEG1 och i rådets förordning (EG) nr 820/97 av den 21 april 1997 om

upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av

nötkött och nötköttsprodukter2 nämns att databaser skall inrättas för nötkreatur och svin, för

lagring av uppgifter om djur och förflyttningar av dessa djur.

2. Ändamålsenliga nationella databaser för registrering av förflyttningar av svin måste inrättas

på lämpligt sätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 64/432/EEG ändras på följande sätt:

1. I punkt 3 i artikel 14.3 C skall det tredje stycket ersättas med följande text:

"För svin gäller dock endast punkterna 2, 3 och 4."

                                                
1 EGT L 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet ändrat och uppdaterat genom rådets

direktiv 97/12/EG (EGT L 109, 25.4.1997, s. 1) och senast ändrat genom rådets
direktiv 98/99/EG (EGT L 358, 31.12.1998, s. 107).

2 EGT L 117, 7.5.1997, s. 1.



14198/1/99 REV 1 JM/kl S
DG B I 3

2. I artikel 14.3 C skall följande punkt läggas till:

"4. För att driften av de olika nationella databaserna avseende svin skall garanteras, skall

lämpliga tillämpningsföreskrifter, däribland vilken information som de nationella

databaserna skall innehålla, fastställas enligt förfarandet i artikel 17."

3. Artikel 18 skall ersättas med följande text:

"De medlemsstater som inte har infört ett godkänt övervakningssystem skall se till att en

databas enligt bestämmelserna i artikel 14 är helt och hållet i funktion enligt nedan:

a) För nötkreatur, från och med den 31 december 1999.

b) För ett register över anläggningar för svin, enligt bestämmelserna i artikel 14.3 C

punkt 2, från och med den 31 december 2000.

c) För förflyttningar av svin, enligt bestämmelserna i artikel 14.3 C punkt 3,

– från födelseanläggningen, senast den 31 december 2001,

– från alla övriga anläggningar, senast den 31 december 2002.
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Varje förflyttning av svin skall registreras i databasen. Registreringen skall minst innehålla

uppgifter om antalet djur som förflyttas, identifieringsnummer på den anläggning eller det

bestånd svinen kommer från, identifieringsnummer på den anläggning eller det bestånd dit

svinen förflyttas samt datum för avfärd och ankomst."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att

följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.



14198/1/99 REV 1 JM/kl S
DG B I 5

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. INLEDNING

1. Den 19 februari 1998 tillställde kommissionen rådet ett förslag som grundar sig på

artikel 100a i EG-fördraget om ändring av rådets direktiv 64/432/EEG om

djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen.

2. Europaparlamentet yttrade sig den 16 juni 1998 och godkände förslaget utan ändringar.

Den 16 september 1999 angav Europaparlamentet – efter ikraftträdandet av

Amsterdamfördraget – att detta yttrande kunde ses som en första behandling inom

ramen för medbeslutandeförfarandet och att den nya rättsliga grunden är artikel 152 i

EG-fördraget.

Ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig den 27 maj 1998.

Regionkommittén hördes per brev daterat den 6 december 1999.

3. Vid sitt möte den 24 januari 2000 antog rådet en gemensam ståndpunkt enligt

bestämmelserna i artikel 251 i EG-fördraget.

II. MÅL

4. Direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och

svin inom gemenskapen ändrat och uppdaterat genom direktiv 97/12/EG1 föreskriver

bl.a. upprättandet av databaser med uppgifter om nötkreatur och svin och om

förflyttning av dem.

                                                
1 EGT L 109, 25.4.1997, sid 1.
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5. För att säkerställa såväl effektiviteten hos dessa databaser som informationsutbytet på

gemenskapsnivå mellan de olika nationella baserna avses med förslaget att ge

kommissionen i uppdrag att i mån av behov anta lämpliga tillämpningsföreskrifter

enligt Ständiga veterinärkommitténs förfarande.

II. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

6. Rådet följde kommissionens förslag och begränsade delegeringen av befogenheter till

att gälla endast databaser om svin. Rådet ansåg att en sådan delegering av befogenheter

inte var motiverad i samband med nötkreatur, för vilka databaserna skulle vara

färdigställda senast den 31 december 1999.

Rådet medgav dessutom att det föreligger ett problem med att inom tidsramarna

upprätta databaser för svin: en tidsplan på tre år föreskrevs alltså för upprättandet av en

databas för svin (ny artikel 18 b och c, infogad under punkt 3). Denna förlängning

innebär inte något ifrågasättande av direktivets princip.

IV. SLUTSATSER

Rådet antog som gemensam ståndpunkt kommissionens förslag såsom den godkänts av

Europaparlamentet, med ovanstående ändringar.





EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 11.02.2000
SEK(2000) 219 slutlig

1998/0052 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

gemensam ståndpunkt antagen av rådet för att anta Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar

handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen



2

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

gemensam ståndpunkt antagen av rådet för att anta Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar

handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen

1. BAKGRUND

• Förslaget överlämnas till Europaparlamentet och rådet (KOM(1998)81 -
1998/0052 (COD)): 19.2.1998.

• Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 16.6.1998 och 16.9.1999
(bekräftelse i samband med medbeslutandeförfarandet).

• Första ändrade förslaget överlämnas till rådet:

Parlamentet godkände förslaget utan ändringar.

• Politisk överenskommelse och formellt antagande av den gemensamma
ståndpunkten (kvalificerad majoritet/enhällighet): 24.1.2000 – kvalificerad
majoritet.

• (Eventuellt) Ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs
yttranden: ESK: EGT C 235, 27.7.1998, s. 59.

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Att ge kommissionen i uppgift att anta tillämpningsföreskrifter för att bland annat
garantera att de nationella databaserna fungerar.

3. ANMÄRKNINGAR RÖRANDE DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1 Allmänna anmärkningar

Delegeringen av befogenheterna till kommissionen avser endast databaserna för svin.
Dessutom planerar rådet att upprätta dessa databaser i etapper (tre etapper över
tre år).

3.2 Europaparlamentets ändringsförslag vid första behandlingen:

Parlamentet godkände förslaget utan ändringar.
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3.3. Av rådet införda nya bestämmelser och kommissionens ståndpunkt rörande dessa:

Rådet planerar att upprätta databaserna för svin i etapper (tre etapper över tre år).
Kommissionen har godtagit denna kompromisslösning som lades fram av
ordförandeskapet.

4. SLUTSATSER/ANMÄRKNINGAR

Kommissionen stödjer den gemensamma ståndpunkten.

Ramarna för upprättandet av databaser för svin kommer att ges i nödvändiga
tillämpningsbestämmelser. Den planerade tidsplanen tar hänsyn till de tekniska
kraven och ifrågasätter inte grundsatserna för direktivet.


