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KOMMISJONSVEDTAK

av 18. desember 2001

om godkjenning av programmet for utrydding av pseudorabies som er utarbeidet av Belgia og Nederland, om 
tilleggsgarantier for svin beregnet på Belgias og Nederlands territorier og om endring av vedtak 93/244/EØF og 

2001/618/EF(*)

[meddelt under nummer K(2001) 4384]

(2001/905/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 
26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe 
og svin innenfor Fellesskapet(1), sist endret og ajourført ved 
direktiv 2000/20/EF(2), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Tilleggsgarantiene med hensyn til gjennomføringen av 
programmer for utrydding av pseudorabies som gjelder 
handel med svin innenfor Fellesskapet, og listene over de 
områder i medlemsstatene der det er iverksatt godkjente 
programmer for sykdomsbekjempelse, er fastsatt i 
kommisjonsvedtak 93/244/EØF(3), sist endret ved vedtak 
2001/746/EF(4), som oppheves 1. juli 2002 og erstattes 
av bestemmelsene i vedtak 2001/618/EF(5), endret ved 
vedtak 2001/746/EF.

2) I brev av 14. september 2001 og 18. oktober 2001 
sendte henholdsvis Belgia og Nederland opplysninger 
til Kommisjonen om sine programmer for bekjempelse 
og utrydding av pseudorabies. Programmene bør kunne 
bidra til at sykdommen utryddes i Belgia og Nederland.

3) I samsvar med artikkel 9 nr. 2 i direktiv 64/432/EØF har 
Kommisjonen gransket programmene. De oppfyller de 
kriterier som er fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i nevnte direktiv 
og kan derfor godkjennes.

4) Vedtak 93/244/EØF og 2001/618/EF må endres slik at 
Belgias og Nederlands territorium omfattes av listen over 
de medlemsstater eller regioner i medlemsstater som har

 iverksatt godkjente programmer for sykdomsbekjempelse, 
for at tilleggsgarantier skal kunne kreves av Belgia og 
Nederland ved handel med svin innenfor Fellesskapet.

5) Myndighetene i Belgia og Nederland anvender regler 
på forflytning av svin innenfor egne grenser som minst 
tilsvarer tilleggsgarantiene fastsatt i Fellesskapets 
regelverk.

6) Det er ikke nødvendig å kreve slike tilleggsgarantier fra 
medlemsstater eller regioner i medlemsstater som anses å 
være fri for pseudorabies.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Programmene som er utarbeidet av Belgia og Nederland for 
utrydding av pseudorabies, godkjennes.

De tilleggsgarantier som Belgia og Nederland kan kreve ved 
handel med svin innenfor Fellesskapet, skal inntil 1. juli 2002 
være de som er fastsatt i vedtak 93/244/EØF og deretter de som 
er fastsatt i vedtak 2001/618/EF med påfølgende endringer.

Artikkel 2

Teksten i vedlegg I til vedtak 93/244/EØF og i vedlegg II til 
vedtak 2001/618/EF skal erstattes med teksten i vedlegget til 
dette vedtak.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2002.

2003/EØS/57/18

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 335 av 19.12.2001, 
s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2002 av 
27. september 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 
og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 61 av 12.12.2002, s. 9.

(1)    EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2)    EFT L 163 av 4.7.2000, s. 35.
(3)    EFT L 111 av 5.5.1993, s. 21.
(4)    EFT L 278 av 23.10.2001, s. 41.
(5)    EFT L 215 av 9.8.2001, s. 48.



8.11.2003 Nr. 57/61EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

«Medlemsstater eller regioner i medlemsstater som har iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av 
pseudorabies

Tyskland: Delstatene Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen og Bayern.

Belgia: Hele territoriet.

Nederland Hele territoriet.»


