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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 juni 1997

om ändring av kommissionens beslut 93/24/EEG och kommissionens beslut
93/244/EEG och om ytterligare garantier med avseende på Aujeszkys sjukdom

för svin som skall transporteras till regioner i Österrike som är fria från
sjukdomen
(Text av betydelse för EES)

(97/423/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

regionförteckning som finns i bilaga I till beslut 93/244/

FATTAT DETTA BESLUT

EEG .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

Vid transport av svin inom landets gränser tillämpar de
österrikiska myndigheterna bestämmelser som är åtmin
stone likvärdiga dem som fastställs i detta beslut.

peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26

juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln
med nötkreatur och svin inom gemenskapen ('), senast

ändrat genom direktiv 97/ 12/EG (2), särskilt artikel 9.3
och artikel 10.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Österrike anser att en del av landet är fri från Aujeszkys

sjukdom och har i enlighet med artikel 10 i direktiv 64/
432/EEG lämnat in dokument som styrker detta till
kommissionen .

I de berörda regionerna har ett program för utrotning av
Aujeszkys sjukdom genomförts.
I kommissionens beslut 93/244/EEG (3), senast ändrat

genom beslut 97/30/EG (4), fastställs ytterligare garantier
med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall
transporteras till vissa regioner i gemenskapen där ett
utrotningsprogram har godkänts och dessa regioner anges

Dessa ytterligare garantier får inte krävas av medlemsstater
eller regioner som själva betraktas som fria från Aujeszkys
sjukdom.
I kommissionens beslut 93/24/EEG (5), senast ändrat

genom beslut 97/30/EG, fastställs ytterligare garantier
med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall
transporteras till medlemsstater eller regioner som är fria
från sjukdomen och dessa regioner anges i bilaga I.

De regioner i Österrike som är fria från sjukdomen bör
föras in i bilaga I till beslut 93/24/EEG.

De åtgärder som föreskrivs om i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärmedicinska kommit
tén .

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

i bilaga I.

Artikel 1

Programmet i Österrike anses ha varit effektivt i utrotande
av sjukdomen i Niederösterreich, norr om Donau. Det är
därför motiverat att avlägsna dessa regioner från den
(')
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

121 , 29.7.1964, s. 1977/64.
L 109, 25.4.1997, s. 1 .
L 111 , 5.5.1993, s. 21 .
L 12, 15.1.1997, s. 39.

1.

Bilaga I i beslut 93/24/EEG skall ersättas med bilaga

I i det här beslutet.

2. Bilaga I i beslut 93/244/EEG skall ersättas med
bilaga II i det här beslutet.
O EGT nr L 16, 25.1.1993, s . 18 .
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Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 1997.
Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 30 juni 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

BILAGA I

Regioner som är fria från Aujeszkys sjukdom och som inte tillåter vaccinering
Danmark:

Samtliga regioner

Förenade kungariket:

Samtliga regioner i England, Skottland och Wales

Frankrike:

Departementen Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Charente, Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Vienne, Aude, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyré
nées-Atlantiques, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées,
Tarn, Tarn-et-Garonne

Finland:

Tyskland:

Samtliga regioner

Förbundsstaterna Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom
mern, Sachsen-Anhalt

Österrike:

Samtliga regioner

Sverige:

Samtliga regioner."

BILAGA II
"BILAGA I

Luxemburg:

Hela medlemsstaten

Tyskland:

Alla regioner utom förbundsstaterna Thuringen, Sachsen, Brandenburg, Meck
lenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt."
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