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KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 september 1994

om ändring av beslut 94/462/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i
Tyskland och om upphävande av beslut 94/ 178/EG
(Text av betydelse för EES)
(94/600/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

HAR FATTAT DETTA BESLUT

Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Beslut 94/462/EG ändras på följande sätt:

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni

1 . Artikel 1.1 b skall ersättas med följande:

1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln

med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med
sikte på att förverkliga den inre marknaden('), senast ändrat
genom direktiv 92 / 1 18 /EEG(2), särskilt artikel 10.4 i detta,
och

"b) a andra strecksatsen skall endast gälla svin med
ursprung i Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland
Pfalz och Niedersaclisen med undantag av Kreis
Grafschaft Bentheim och Kreis Emsland ."

med beaktande av följande:

Till följd av konstaterade fall av klassisk svinpest i olika delar
av Tyskland antog kommissionen beslut 94/462/EG av den
22 juli 1994 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i
Tyskland och om upphävande av beslut 94/ 178/EG(3).
Ett flertal fall av klassisk svinpest har konstaterats i Tyskland .
Vissa av dessa fall har konstaterats i områden där sjukdomen
förekommer hos vildsvinspopulationen.
Mot bakgrund av handeln med levande svin, färskt griskött
och vissa köttbaserade produkter, kan dessa fall utgöra en
fara för besättningarna i andra medlemsstater.

Tyskland har vidtagit åtgärder i enlighet med rådets direktiv
80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av
gemenskapsåtgärder för att kontrollera klassisk svinpest(4)
och har dessutom infört ytterligare åtgärder.

2 . I artikel 2 skall intyget kompletteras med följande:
" ändrat genom beslut 94/600/EG ":
3 . I artikel 8 skall " 20 september" ersättas med " 20
november ".

Artikel 2

Medlemsstater skall ändra de åtgärder som de tillämpar i
samband med handel sa att de är förenliga med detta beslut.
De skall omedelbart informera kommissionen härom .

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 september 1994 .
Mot bakgrund av utvecklingen av situationen är det
nödvändigt att ändra de nuvarande åtgärderna.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.
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På kommissionens vägnar
René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

