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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap og

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel 
med storfe og svin innenfor Fellesskapet. I artikkel 9 i 
nevnte direktiv er det fastsatt kriterier for godkjenning av 
obligatoriske nasjonale programmer for bekjempelse av 

Dessuten skal det i henhold til artikkel 10 i nevnte direktiv 
framlegges dokumentasjon før en medlemsstat eller 
region skal kunne anses som fri for visse smittsomme 

2) I kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel 
med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke 
opplysninger som skal gis om denne sykdommen(2) er det 

av svin mellom medlemsstatene. Disse garantiene er 

forbindelse med sykdommen.

over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som 

medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det 
er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av 
pseudorabies.

4) Nederland og Ungarn har framlagt for Kommisjonen 
dokumentasjon om sin status i forbindelse med 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
(1

(2

  gjennomført nasjonale programmer for bekjempelse av 
pseudorabies.

5) Kommisjonen har undersøkt dokumentasjonen som 

Nederland oppfyller kravene i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 

i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF.

6) Kommisjonen har også fastslått at det nasjonale 

oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 
64/432/EØF. Ungarn bør derfor oppføres på listen i 
vedlegg II til vedtak 2008/185/EF.

Artikkel 1

vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. desember 2008

om endring av vedtak 2008/185/EF for å oppføre Nederland på listen over medlemsstater som er fri 
for pseudorabies og Ungarn på listen over medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer 

for bekjempelse av pseudorabies

(2008/988/EF)(*)

2015/EØS/10/20



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/98 12.2.2015

VEDLEGG

‹‹VEDLEGG I

ISO-kode Regioner

Østerrike Alle regioner

CY Kypros Alle regioner

Den tsjekkiske republikk Alle regioner

DE Alle regioner

DK Danmark Alle regioner

FI Finland Alle regioner

FR Frankrike

Alle regioner

Nederland Alle regioner

SK Slovakia Alle regioner

SE Sverige Alle regioner

UK Det forente kongerike
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VEDLEGG II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av 
pseudorabies

ISO-kode Regioner

Alle regioner

ES Spania

Ungarn Alle regioner

Italia


