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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 14 päivänä syyskuuta 1994,

klassiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Saksassa ja
päätöksen 94/178/EY kumoamisesta tehdyn päätöksen 94/462/EY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen)
(94/600/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :
1 artikla

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa
huomioon eläinlääkärinja
kotieläinjalos
tustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten

Muutetaan päätös 94/462 /EY seuraavasti:
1

korvataan 1 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti :

ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun
neuvoston direktiivin 90/425/ETY('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 92 / 118/ETY(2), ja

" b) a

kohdan

toista

luetelmakohtaa

sovelletaan

ainoastaan
Mecklenburg-Vorpommernin
osavaltiosta, Rheinland-Pfalzin osavaltiosta ja Ala

erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

Saksin osavaltioista lukuun ottamatta Grafschaft

Bentheimin piiriä (Kreis) ja Emslandin piiriä (Kreis )

sekä katsoo, että

lähtöisin oleviin sikoihin ";

Saksan eri osissa esiintyneen klassisen sikaruton vuoksi
komissio teki 22 päivänä heinäkuuta 1994 klassiseen sikarut
toon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Saksassa
ja päätöksen 94/ 178/EY kumoamisesta päätöksen

2

94/462/EY(3),

3 korvataan 8 artiklan päivämäärä "20 päivänä syyskuuta "

täydennetään 2 artiklan todistuksen ilmaisut ilmaisulla

" sellaisena

kuin

se

on

muutettuna

päätöksellä

94 /600/EY ";

päivämäärällä "20 päivänä marraskuuta ".
klassista sikaruttoa on esiintynyt uudelleen Saksan eri osissa;
jotkut näistä tautipesäkkeistä ovat alueilla, joilla tautia
esiintyy villisikojen keskuudessa,

nämä tautitapaukset voivat vaarantaa muiden jäsenvaltioiden
karjan elävien sikojen, tuoreen sianlihan ja tiettyjen
lihavalmisteiden kaupan vuoksi,
Saksa on toteuttanut toimenpiteitä yhteisön toimenpiteistä
klassisen sikaruton torjumiseksi 22 päivänä tammikuuta 1980

2 artikla

Jäsenvaltioiden on tehtävä kauppaan soveltamiinsa
toimenpiteisiin tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät
muutokset.

Niiden

on

ilmoitettava

tästä

viipymättä .
3 artikla

annetun neuvoston direktiivin 80/217/ETY(4) mukaisesti, ja

se on ottanut käyttöön muita toimenpiteitä,
tilanteen kehittymisen vuoksi olisi muutettava nykyisiä
toimenpiteitä ja
tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

(')
(2 )
(3 )
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L

224, 18.8.1990, s . 29
62 , 15.3.1993 , s . 49
189, 27.7.1994, s . 89
47, 21.2.1980, s . 11

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 1994 .
Komission puolesta
René STEICHEN

Komission jäsen

komissiolle

