15.12.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/13

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 13. december 2011
om ændring af beslutning 2008/855/EF for så vidt angår perioden for anvendelse af
dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater
(meddelt under nummer K(2011) 9128)
(EØS-relevant tekst)

(2011/838/EU)
Tyskland, Ungarn og Rumænien bør anvendelsesperioden
for nævnte beslutning forlænges til den 31. december
2013.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af
11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i
Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre
marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,
under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni
1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhan
delen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet
med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig
artikel 10, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2008/855/EF af
3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstalt
ninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse
medlemsstater (3) er der fastsat visse foranstaltninger til
bekæmpelse af klassisk svinepest i medlemsstater eller
regioner i medlemsstater som angivet i bilaget til
samme beslutning.
Beslutning 2008/855/EF skal anvendes indtil den
31. december 2011. I lyset af sygdomssituationen, især
for vildsvins vedkommende, i visse områder i Bulgarien,

(1) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.
(2) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.
(3) EUT L 302 af 13.11.2008, s. 19.

(3)

Beslutning 2008/855/EF bør derfor ændres i overens
stemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
I artikel 15 i beslutning 2008/855/EF ændres »31. december
2011« til »31. december 2013«.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2011.
På Kommissionens vegne
John DALLI

Medlem af Kommissionen

