
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 3 av 6.1.2000, s. 29, 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 194 av 27.7.1999, s. 66. 

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. 7, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved vedtak 1999/507/EF(3) har Kommisjonen vedtatt
vernetiltak i forbindelse med visse flygende hunder,
hunder og katter fra halvøya Malaysia og Australia med
hensyn til henholdsvis Nipah disease og Hendra disease,
herunder laboratorieprøver for hunder og katter beregnet
på import til Fellesskapet.

2) Siden det ikke finnes internasjonalt godkjente
standardmetoder for påvisning av Nipah disease, er
kravene til prøving av hunder og katter fastsatt i samsvar
med en offisiell melding fra Malaysias veterinærtjeneste
til Det internasjonale kontor for epizootier (OIE) av
28. mai 1999.

3) Ved brev av 11. oktober 1999 har Malaysias
veterinærtjenester offisielt underrettet Kommisjonen om
at den påkrevde Elisa-prøven for påvisning av IgM ikke
kan utføres, og at Elisa-prøven for påvisning av IgG
vurderes som tilstrekkelig.

4) Derfor kan hunder og katter beregnet på import til
Fellesskapet, ikke godkjennes av Malaysias
veterinærtjeneste i samsvar med Fellesskapets regelverk.

5) Kravene til prøving av hunder og katter som importeres
fra Malaysia, bør endres, slik at det blir tillatt å bruke en
validert diagnoseprøve for påvisning av antistoffer mot
Nipah disease-virus.

6) Av klarhetshensyn bør det fastsettes bestemmelser som
tillater forsendelse av hunder og katter via internasjonale
lufthavner i Malaysia.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 1999/507/EF gjøres følgende endringer i artikkel 2:

1. I nr. 2 tredje strekpunkt utgår ordene «lgM og».

2. Nytt nr. 3 skal lyde:

«3. Forbudet i nr. 1 får ikke anvendelse på hunder og
katter i transitt dersom de oppholder seg på området til en
internasjonal lufthavn».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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