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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 10 oktober 1997

houdende wijziging van Beschikking 92/ 160/EEG tot regionalisering van
sommige derde landen ten aanzien van de invoer van paardachtigen, in verband
met de invoer van paardachtigen uit Rusland
(Voor de EER relevante tekst)

(97/685/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni
1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften
voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van
paardachtigen uit derde landen ('), laatstelijk gewijzigd bij
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden, en met name op artikel 13, lid 2,
Overwegende dat bij Beschikking 92/ 160/ EEG van de
Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking
97/350/EG (3), de regionalisering van sommige derde
landen ten aanzien van de invoer van paardachtigen is

Artikel 1

In het gedeelte van de bijlage bij Beschikking 92/ 160/
EEG met betrekking tot Rusland wordt na „de provincies"
het woord „Kaliningrad" ingevoegd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten .

vastgesteld; dat deze regionalisering gebaseerd is op de
diergezondheidssituatie in het derde land;
Overwegende dat de bevoegde veterinaire autoriteiten van
Rusland voldoende garanties hebben geboden dat de
provincie Kaliningrad van de Russische Federatie vrij is
van dourine; dat Beschikking 92/ 160/ EEG derhalve moet
worden aangepast;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

(') PB L 224 van 18. 8 . 1990, blz. 42.
(2) PB L 71 van 18 . 3. 1992, blz. 27.

b) PB L 150 van 7. 6. 1997, blz. 44.

Gedaan te Brussel, 10 oktober 1997.

Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

