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KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 juli 1990

om fastställande av koder för anmälan av djursjukdomar
(90/442/EEG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION
HAR FATTAT DETTA BESLUT

De åtgärder som fastställs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
ekonomiska gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets direktiv 82/894/EEG av den 21

december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom
gemenskapen^), senast ändrat genom kommissionens beslut
90/134/EEG(2), särskilt artikel 5 i detta, och
med beaktande av följande:
Kommissionens beslut 84/90/EEG(3), senast ändrat genom
beslut 89/163/EEG(4), fastställer formen för anmälan av
djursjukdomar.
Kommissionens beslut av den 30 januari 1985(5), senast
ändrat genom beslut av den 3 april 1 990(6), fastställer koderna
för anmälan av djursjukdomar.

Tillägg bör göras för de koder som tilldelats Spaniens och
Portugals regioner, samt "RW-Kring" i Nederländerna.
För tydlighetens skull bör beslutet av den 30 januari 1985
därför upphävas och en omarbetad text antas.
Det är nödvändigt att ta hänsyn till de grundläggande krav
som gällde när beslutet av den 30 januari 1985 antogs. Det
rörde sig då om sekretesskydd för den information som
skulle lämnas, behov av elektronisk överföring av
informationen och av att kunna meddela begärd information
enligt rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om
införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk
svinpest(7), senast ändrat genom direktiv 87/486/EEG(8).
För att bevara den överförda informationens sekretesskydd
bör inte bilagorna till detta beslut offentliggöras.

H
(2)
(3)
(4)

EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 58.
EGT nr L 76, 22.3.1990, s. 23 .
EGT nr L 50, 21.2.1984, s. 10.
EGT nr L 61 , 4.3.1989, s. 49 .

(5) Ej offentliggjort.
(6) Ej offentliggjort.
(7) EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11 .
(8) EGT nr L 280, 3.10.1987, s. 21 .

Artikel 1

Vid anmälan av djursjukdomar skall informationen överföras
med de koder som fastställs i bilagorna 1 — 11 till detta
beslut.

Artikel 2

Beslutet av den 30 januari 1985 skall upphöra att gälla.
Artikel 3

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 augusti 1990.
Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1990.

På kommissionens vägnar
Ray MAC SHARRY
Ledamot av kommissionen

