
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,

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 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 80/215/EØF av 
22. januar 1980 om dyrehelseproblemer ved handel med
kjøttprodukter innenfor Fellesskapet(4), sist endret ved direktiv
91/687/EØF(5), særlig artikkel 7a nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) 15. november 1999 forekom det et utbrudd av afrikansk
svinepest i kommunen Almodovar i regionen Alentejo i
Portugal.

2) Ved vedtak 1999/789/EF(6) traff Kommisjonen visse
bekjempelsestiltak for å hindre spredning av
sykdommen.

3) Ved vedtak 2000/64/EF(7) endret Kommisjonen vedtak
1999/789/EF som følge av utviklingen av situasjonen.

4) Ved vedtak 2000/62/EF(8) godkjente Kommisjonen en
plan framlagt av Portugal for overvåking av afrikansk
svinepest, herunder flere bekjempelsestiltak.

5) På bakgrunn av den gunstige utviklingen av situasjonen
må kommisjonsvedtak 1999/789/EF endres for annen
gang.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Artikkel 2 i vedtak 1999/789/EF skal lyde:

«Artikkel 2

1. Levende svin som kommer fra driftsenheter i
områdene nevnt i vedlegget, kan ikke sendes til andre
områder i Portugal, med mindre dyrene:

— kommer fra en driftsenhet hvor det ikke er innført
levende svin i løpet av de siste 30 dager umiddelbart
før forsendelse av de berørte svinene fra driftsenheter
som ligger i områdene beskrevet i vedlegget,

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

— har gjennomgått en klinisk undersøkelse i
opprinnelsesenheten i løpet av de siste 24 timer før
transporten. Alle svin i opprinnelsesenheten skal
undersøkes, og deres installasjoner skal inspiseres.
Dyrene skal identifiseres med øremerker i
opprinnelsesenheten, slik at de kan spores tilbake til
opprinnelsesenheten,

— er blitt transportert direkte fra opprinnelsesenheten til
mottakerenheten eller bestemmelsesslakteriet. Tran-
sportmiddelet skal være rengjort og desinfisert med et
offisielt godkjent desinfeksjonsmiddel før innlasting
og umiddelbart etter lossing.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 28. mars 2000

om annen endring av vedtak 1999/789/EF om visse vernetiltak mot afrikansk svinepest 
i Portugal(*) 

[meddelt under nummer K(2000) 832]

(2000/255/EF)

2002/EØS/03/54

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 78 av 29.3.2000, s. 35, 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 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.
(4) EFT L 47 av 21.2.1980, s. 4.
(5) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 161.
(6) EFT L 310 av 4.12.1999, s. 71.
(7) EFT L 22 av 27.1.2000, s. 67.
(8) EFT L 22 av 27.1.2000, s. 65.



2. Som unntak fra nr. 1 annet strekpunkt kan den
offentlige veterinær bestemme at for slaktesvin skal den
serologiske kontrollen før forflytning nevnt i nr. 1, foretas
ved slaktingen dersom tidligere serologiske kontroller
foretatt ved opprinnelsesenheten i forbindelse med
gjennomføringen av dette direktiv eller av
overvåkingsplanen som er godkjent ved vedtak
2000/62/EF, har gitt negative resultater.

3. Levende svin som sendes til andre områder i
Portugal i samsvar med nr. 1, skal under transport til
mottakerenheten eller bestemmelsesslakteriet ledsages av
et helsesertifikat utstedt av en offentlig veterinær.»

Artikkel 2

I artikkel 6 i vedtak 1999/789/EF, som endret ved vedtak
200/64/EF, skal «31. mars 2000» endres til «31. mai 2000».

Artikkel 3

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 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. mars 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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