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RÅDETS DIREKTIV

af 30. maj 1989

om ændring af direktiv 64/432/EØF for så vidt angår administrative områder og
ophør med serologisk undersøgelse for brucellose hos visse typer svin
(89/360/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ('),
og

2) I artikel 3, stk. 4, ændres »Nar det drejer sig om svin,

der vejer mere end 25 kg« til »Når det drejer sig om
avlssvin, der er over fire måneder gamle«.
3) I bilag F til sundhedscertifikat formular III ændres
teksten i fodnote 6 til :

»(6) Serum-agglutination og komplementbindingsreak
tion foretages kun på avlssvin, der er over fire
måneder gamle.«

ud fra følgendé betragtninger :
Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veteri
nærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fælles
skabet med kvæg og svin (2), senest ændret ved direktiv
88/406/EØF (3), beskriver den del af medlemsstaternes
Område, der defineres som en region ;

som følge af en ændring af administrative enheder bør
Nederlandene gives mulighed for at anvende denne

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admini
strative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette
direktiv senest den 1 . oktober 1989 . De underretter straks
Kommissionen herom .

enhed i forbindelse med handel inden for Fællesskabet ;
Artikel 3

på grund af nedgang i sygdomsforekomst kombineret
med ændrede produktionsmønstre bør kravet om at blod
prøve visse typer svin, som indgår i handelen inden for
Fællesskabet, pphæves —

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . maj 1989.

Artikel 1

I direktiv 64/432/EØF foretages følgende ændringer :
1 ) I artikel 2, litra o), syvende led, ændres »provineie« til
»RW-Kring«.

(') EFT nr. C 96 af 17. 4. 1989 .
(2) EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 1977/64.
P) EFT nr. L 194 af 22. 7. 1988, s . 1 .

På Rådets vegne
C. ROMERO HERRERA

Formand

