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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 64/432/EØF fastsettes kriterier for god-
kjenning av en medlemsstat eller region som fri for 
visse smittsomme sykdommer, herunder pseudorabies. 
I henhold til nevnte direktiv skal dessuten alminnelige 
eller særlige tilleggsgarantier som kan kreves ved 
handel innenfor Fellesskapet med hensyn til disse 
medlemsstatene og regionene, fastsettes i samsvar med 
framgangsmåten angitt i det direktivet.

2) Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 
21. februar 2008 om tilleggsgarantier med hensyn til 
pseudorabies ved handel med svin innenfor Fellesskapet 
og om kriterier for hvilke opplysninger som skal gis 
om denne sykdommen(2) inneholder en liste over 
medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri 
for pseudorabies og som ikke tillater vaksinasjon.

3) I vedtak 2008/185/EF fastsettes dessuten tilleggs- 
garantier med hensyn til denne sykdommen ved 

tilleggsgarantiene er knyttet til den status de berørte 
medlemsstatene eller regionene i medlemsstatene har 
med hensyn til sykdommen.

4) Erfaringen fra anvendelsen av disse garantiene har vist 
at det er nødvendig å klargjøre at det ikke er behov 

medlemsstatene eller regioner i medlemsstatene som er 
fri for pseudorabies og som ikke tillater vaksinasjon og 
som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 19.3.2009, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2010 av 30. april 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 15.7.2010, s. 1.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19.

5) Vedtak 2008/185/EØF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2008/185/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 skal innledende punktum lyde:

 «Avlssvin eller produksjonssvin som sendes til 
medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri 
for pseudorabies og som er oppført i vedlegg I, må komme 
fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat 
som er oppført i nevnte vedlegg eller oppfylle følgende 
tilleggsvilkår:»

2. I artikkel 2 skal innledende punktum lyde:

 «Slaktesvin som sendes til medlemsstater eller regioner 
i medlemsstater som er fri for pseudorabies og som er 
oppført i vedlegg I, må komme fra en medlemsstat eller en 
region i en medlemsstat som er oppført i nevnte vedlegg 
eller oppfylle følgende tilleggsvilkår:»

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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