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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Det har forekommet utbrudd av klassisk svinepest i Tyskland.

Tyskland har truffet tiltak innenfor rammen av rådsdirektiv
80/217/EØF av 22. januar 1980 om innføring av fellesskaps-
tiltak for kontroll med klassisk svinepest(3), sist endret ved
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

Som følge av sykdomssituasjonen var det nødvendig å gjøre
kommisjonsvedtak 98/104/EF om visse vernetiltak mot
klassisk svinepest i Tyskland(4). Dette vedtak ble endret ved
vedtak 98/413/EF(5).

Som følge av den gunstige utviklingen av sykdommen, er det
nødvendig å oppheve vedtak 98/104/EF.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedtak 98/104/EF oppheves.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender på handelen,
for å bringe dem i samsvar med dette vedtak. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1998

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. desember 1998

om oppheving av vedtak 98/104/EF om visse vernetiltak mot klassisk svinepest 
i Tyskland(*)

[meddelt under nummer K(1998) 4322]

(1999/38/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 11 av 16.1.1997, s. 46, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.

(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 47 av 21.2.1980, s. 11.

(4) EFT L 25 av 31.1.1998, s. 98.

(5) EFT L 188 av 2.7.1998, s. 44.


