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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,

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 
11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor
Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre
marked(3), sist endret ved direktiv 92/118/EØF, særlig 
artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen har som følge av situasjonen for afrikansk
svinepest i Italia gjort vedtak 95/108/EF av 28. mars 1995
om vernetiltak mot afrikansk svinepest på Sardinia,
Italia(4).

2) Afrikansk svinepest må anses som en endemisk sykdom
i provinsen Nuoro i regionen Sardinia i Italia.

3) Sykdomssituasjonen kan innebære en fare for besetninger
i andre regioner i Italia og i andre medlemsstater, tatt i
betraktning handelen med levende svin, ferskt svinekjøtt
og visse svinekjøttprodukter.

4) I henhold til rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 om
visse kostnader på det veterinære området(5), sist endret
ved vedtak 94/370/EF(6), kan det gis økonomisk tilskudd
fra Fellesskapet til utryddelse og overvåking av
dyresykdommer. 

5) Formålet med utryddelsesprogrammet vedtatt ved
kommisjonsvedtak 98/703/EF av 26. november 1998 om
godkjenning av programmene for 1999 framlagt av
medlemsstatene for utryddelse av dyresykdommer og om
fastsettelse av Fellesskapets økonomiske bidrag(7) er å
utrydde afrikansk svinepest i de resterende infiserte
områdene på Sardinia.

6) Ut fra dyrehelsesituasjonen i provinsene Sassari,
Oristano og Cagliari og den fastsatte kontroll med
forflytning i regionen Sardinia kan prosedyrene for
undersøkelse av visse slaktesvin endres.

7) De italienske myndigheter har truffet tiltak som forbyr
forflytning av levende svin, ferskt svinekjøtt og visse
svinekjøttprodukter fra regionen Sardinias område, og
disse tiltakene sikrer at dette vedtak blir gjennomført
effektivt.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 95/108/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 2 bokstav b) skal femte og sjette strekpunkt
lyde:

«— er tatt med i en svinebestand i en driftsenhet som
omfattes av et program for serologisk kontroll innført
i forbindelse med programmet for utryddelse av
afrikansk svinepest vedtatt av Kommisjonen innenfor
rammen av bestemmelsene i rådsvedtak 90/424/EF, og
der det ikke er påvist antistoffer mot afrikansk
svinepestvirus i løpet av de siste seks måneder,

— er omfattet av et program for serologisk kontroll før
forflytning i løpet av de siste ti dager før transporten
til slakteriet og er funnet å være fri for antistoffer mot
afrikansk svinepestvirus. Programmet for kontroll før
forflytning for den aktuelle forsendelsen skal være
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utformet slik at det gir et konfidensnivå for påvisning
av seropositive dyr på omlag 95 % ved en prevalens
på 5 %.»

2. Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

Italia skal framlegge for alle medlemsstatene og
Kommisjonen:

a) en liste over navn på og beliggenhet for de(t) utpekte
slakteri(er) nevnt i artikkel 2 og navn på og
beliggenhet for de(n) utpekte virksomhet(er) nevnt i
artikkel 4 nr. 2 bokstav b) og godkjent av den sentrale
veterinærmyndighet,

b) en rapport hver sjette måned med opplysninger om
antallet svin som har gjennomgått tiltakene fastsatt i
artikkel 2 nr. 2 bokstav b), og resultatene av den
serologiske kontrollen.»

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 vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31.mai 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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