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(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 22 april 1998
houdende derde wijziging van Beschikking 97/285/EG betreffende beschermende
maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje
(Voor de EER relevante tekst)

(98/271/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

betreffende beschermende maatregelen in verband met
klassieke varkenspest in Spanje (4) heeft vastgesteld;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de Commissie, in verband met de
ontwikkeling van de ziektesituatie, Beschikking 97/446/
EG (5) en Beschikking 98/93/EG (6), beide tot wijziging
van Beschikking 97/285/EG, heeft goedgekeurd;

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni
1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het
intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende
dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 92/118/EEG (2), en met name op artikel 10, lid
4,
Overwegende dat zich in Spanje uitbraken van klassieke
varkenspest hebben voorgedaan;
Overwegende dat deze uitbraken, in verband met de
handel in levende varkens, sperma, embryo’s en eicellen,
een gevaar kunnen vormen voor de varkensbeslagen in de
andere lidstaten;
Overwegende dat Spanje maatregelen heeft genomen in
het kader van Richtlijn 80/217/EEG van 22 januari 1980
tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter
bestrijding van klassieke varkenspest (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland
en Zweden;
Overwegende dat de Commissie naar aanleiding van deze
ziektesituatie Beschikking 97/285/EG van 30 april 1997
(1) PB L 224 van 18. 8. 1990, blz. 29.
(2) PB L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.
(3) PB L 47 van 21. 2. 1980, blz. 11.

Overwegende dat Spanje het nationale bewakingsprogramma op basis van serologische tests met betrekking tot
klassieke varkenspest, dat bij Beschikking 98/176/EG van
de Commissie (7) is goedgekeurd, ten uitvoer heeft gelegd;
Overwegende dat, in verband met de ontwikkeling van de
ziektesituatie, de bij Beschikking 97/285/EG vastgestelde
maatregelen voor de derde maal moeten worden gewijzigd;
Overwegende dat bij de tenuitvoerlegging van het nationale bewakingsprogramma op basis van serologische tests,
bij varkens in de provincies Segovia, Madrid en Toledo
geen antilichamen tegen het klassieke varkenspestvirus
zijn gevonden; dat het derhalve verantwoord lijkt om toe
te staan dat fokvarkens en gebruiksvarkens uit deze
provincies naar de overige delen van Spanje worden
verzonden indien maatregelen worden getroffen om
verspreiding van de ziekte te voorkomen;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

114 van 1. 5. 1997, blz. 47.
190 van 19. 7. 1997, blz. 48.
18 van 23. 1. 1998, blz. 35.
65 van 5. 3. 1998, blz. 26.
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 97/285/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan artikel 1 wordt het volgende lid toegevoegd:
„5. In afwijking van het bepaalde in lid 4, mag
Spanje fokvarkens en gebruiksvarkens uit de in bijlage
II genoemde gebieden naar andere delen van zijn
grondgebied zenden, als:
a) deze varkens afkomstig zijn van een bedrijf van
verzending:
— waar zij gedurende tenminste 30 dagen of,
indien zij jonger zijn dan 30 dagen, sedert hun
geboorte zijn gehouden,
— waar, in de laatste 30 dagen vóór verzending,
serologische tests met betrekking tot klassieke
varkenspest zijn uitgevoerd overeenkomstig
bijlage IV bij Richtlijn 80/217/EEG, met de
uitslag „negatief”,
— waar, in de laatste 24 uur vóór verzending, door
de officiële dierenarts een inspectie van alle
varkens in het bedrijf is verricht alsmede een
klinisch onderzoek van de te verzenden varkens
is uitgevoerd in het kader waarvan bij een aantal
van die varkens de temperatuur is gemeten;
b) elk van deze varkens wordt gemerkt met een
oormerk aan de hand waarvan kan worden nagegaan welk het bedrijf van verzending is;
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c) deze varkens in officieel verzegelde voertuigen
rechtstreeks van het bedrijf van verzending naar het
bedrijf van bestemming worden vervoerd;
d) deze varkens gedurende ten minste 30 dagen op het
bedrijf van bestemming blijven en geen enkel
varken dit bedrijf gedurende die periode mag
verlaten tenzij om onmiddellijk te worden
geslacht.”.
2. In artikel 5, lid 1, wordt „bijlage II” vervangen door
„bijlage III”.
3. Bijlage I wordt vervangen door bijlage I en bijlage II
bij deze beschikking.
4. Bijlage II wordt bijlage III.
Artikel 2
De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien
van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming
met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 22 april 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
„Comarcas” in de provincie Lérida
Pla d’Urgell
Urgell
Noguera
Segrià
Garrigues
Segarra
„Comarcas veterinarias” in de provincie Segovia
Cuéllar
Carbonero el Mayor
Cantalejo
Santa María la Real de Nieva
Sepúlveda
Segovia
„Comarcas veterinarias” in de regio Madrid
Madrid
Parla
Aranjuez
Navalcarnero
Colmenar Viejo
Buitrago
„Comarcas veterinarias” in de provincie Toledo
Toledo
Yuncos
Torrijos
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BIJLAGE II
„Comarcas veterinarias” in de provincie Segovia
Cuéllar
Carbonero el Mayor
Cantalejo
Santa María la Real de Nieva
Sepúlveda
Segovia
„Comarcas veterinarias” in de regio Madrid
Madrid
Parla
Aranjuez
Navalcarnero
Colmenar Viejo
Buitrago
„Comarcas veterinarias” in de provincie Toledo
Toledo
Yuncos
Torrijos
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