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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 september 1994

tot wijziging van Beschikking 94/462/EG tot vaststelling van beschermende
maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking
van Beschikking 94/ 178/EG
(Voor de EER relevante tekst)

(94/600/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni

varkensvleesprodukten, een gevaar kunnen vormen voor
de varkensbeslagen in de andere Lid-Staten ;

Overwegende dat Duitsland maatregelen heeft genomen
overeenkomstig Richtlijn 80/21 7/EEG van de Raad van
22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke
maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (4) en
bovendien verdere maatregelen heeft getroffen ;

1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het

intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende
dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstand
brenging van de interne markt ('), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 92/118/EEG (2), en met name op artikel 10,
lid 4,

Overwegende dat, ingevolge de evolutie van de situatie,
het nodig is de bestaande maatregelen te wijzigen ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

Overwegende dat de Commissie, op grond van uitbraken
van klassieke varkenspest in verschillende delen van
Duitsland, Beschikking 94/462/EG van 22 juli 1994 tot
vaststelling van beschermende maatregelen in verband

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

met klassieke varkenspest in Duitsland en tot intrekking
van Beschikking 94/ 178/EG (3) heeft vastgesteld ;
Artikel 1

Overwegende dat zich opnieuw uitbraken van klassieke
varkenspest hebben voorgedaan in Duitsland ; dat
sommige uitbraken zich hebben voorgedaan in gebieden
waar de ziekte aanwezig is bij wilde zwijnen ;

Overwegende dat deze uitbraken, in verband met de
handel in levende varkens, vers varkensvlees en bepaalde

Beschikking 94/462/EG wordt als volgt gewijzigd :

1 . artikel 1 , lid 1 , onder b), wordt vervangen door :
„b) het tweede gedachtenstreepje van punt a) is enkel
van toepassing op varkens afkomstig van Mecklen
burg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz en Nieder
sachsen met uitzondering van de Kreis Grafschaft
Bentheim en de Kreis Emsland." ;

(') PB nr. L 224 van 18. 8 . 1990, blz. 29.
(2) PB nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.
(3) PB nr. L 189 van 27. 7. 1994, blz. 89.

(4) PB nr. L 47 van 21 . 2. 1980, blz. 11 .
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2. de vermelding op het gezondheidscertificaat als
bepaald in artikel 2 dient te worden aangevuld met :
«gewijzigd bij Beschikking 94/600/EG." ;

Nr. L 240/31
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

3. in artikel 8 wordt „20 september" vervangen door „20
november".

Gedaan te Brussel, 14 september 1994.
Artikel 2

De Lid-Staten brengen de maatregelen die zij ten aanzien
van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming
met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

