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KOMMISJONSVEDTAK

2002/EØS/03/41

av 15. september 1999
om visse vernetiltak med hensyn til registrerte hester som kommer fra halvøya Malaysia(*)
[meddelt under nummer K(1999) 2976]
(1999/644/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991
om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF,
90/425/EØF og 90/675/EØF(1), sist endret ved direktiv
96/43/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 1, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved vedtak 1999/240/EF(3) har Kommisjonen truffet
visse vernetiltak med hensyn til registrerte hester som
kommer fra Singapore og halvøya Malaysia, på grunn av
forekomst av Nipah disease.

2)

På grunnlag av opplysninger fra Malaysias veterinærmyndigheter er det hensiktsmessig å tillate import av
registrerte hester fra halvøya Malaysia, under
forutsetning av at disse hestene har reagert negativt på en
prøve for antistoffer mot Nipah disease-viruset og ikke
har oppholdt seg på driftsenheter som er infisert av Nipah
disease.

3)

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

2. Sertifikatet fastsatt i nr. 1, skal inneholde følgende
garantier:
— i de siste 60 dager har hesten ikke oppholdt seg på
driftsenheter hvor vedkommende myndigheter har påvist
tilfeller av Nipah disease i løpet av de siste 60 dager,
— hesten har gjennomgått en godkjent prøve, enten
serumnøytralisasjonsprøve eller Elisa-prøve, for påvisning
av antistoffer mot Nipah disease-virus, foretatt ved et
laboratorium utpekt av vedkommende myndigheter, med
negativt resultat av en blodprøve som ble tatt innen
14 dager før forsendelse til Det europeiske fellesskap ...
(oppgi dato for blodprøven).
Artikkel 2
Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender overfor
halvøya Malaysia, for å bringe dem i samsvar med dette
vedtak.
De skal underrette Kommisjonen om dette.
Artikkel 3
Dette vedtak får anvendelse til 31. desember 1999.
Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
1. Ved midlertidig innførsel av registrerte hester,
gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig utførsel og
import av registrerte hester som kommer fra halvøya Malaysia,
skal det kreves et tilleggssertifikat undertegnet av
vedkommende sentrale veterinærmyndighet i Malaysia.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 255 av 30.9.1999, s. 39, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001,
s. 14.
(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(2) EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1.
(3) EFT L 89 av 1.4.1999, s. 72.

Utferdiget i Brussel, 15. september 1999.

For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen

