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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som medlems-
statane kan importere visse produkt av animalsk opphav,
fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist endret ved
rådsvedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 4 og artikkel 7,
og

ut fra følgende betraktninger:

Ved rådsdirektiv 92/118/EØF(3), sist endret ved direktiv
97/79/EF(4), ble det fastsatt at dyretarmer kan importeres fra
alle tredjestater.

Ved rådsdirektiv 77/99/EØF(5), sist endret ved rådsdirektiv
97/76/EF(6), ble det fastsatt vilkår for produksjon, omsetning
og import av rensede, saltede eller tørkede og/eller varme-
behandlede mager, blærer og innvoller.

Ved kommisjonsvedtak 94/187/EF(7), sist endret ved vedtak
96/106/EF(8), ble det fastsatt krav til dyrehelse og utstedelse av
veterinærattest ved import av dyretarmer fra tredjestater.

Kommisjonen har mottatt lister over virksomheter fra visse
tredjestater sammen med garantier om at virksomhetene

oppfyller Fellesskapets relevante helsekrav, og at en virksom-
het som ikke overholder disse garantiene, vil få innstilt sin
eksport til Det europeiske fellesskap.

Kommisjonen har ikke kunnet forvisse seg om at virksom-
hetene i alle de berørte tredjestater er i samsvar med felles-
skapskravene og at garantiene fra vedkommende myndigheter
er gyldige.

Fristen for hvor lenge medlemsstatene kan fortsette å importere
dyretarmer fra virksomheter de har godkjent, utløper 31.
desember 1998.

Ved utløpet av denne fristen vil det ikke lenger være mulig for
de tredjestater som ikke har oversendt sine lister over
virksomheter i samsvar med fellesskapsbestemmelsene, å
eksportere dyretarmer til Fellesskapet.

Etter framgangsmåten fastsatt i vedtak 95/408/EF, kan det
derfor for visse stater utarbeides midlertidige lister over
virksomheter som produserer dyretarmer.

Enkelte tredjestater har imidlertid ikke oversendt sine lister
over virksomheter i tide, og på grunn av tekniske problemer er
utarbeidingen av et helsesertifikat forsinket. For å unngå
forstyrrelser i handelen bør det derfor som et overgangstiltak
gis en lengre frist for import av dyretarmer, mager og blærer
fra disse tredjestatene. I slike tilfeller skal vedkommende
myndighet i de berørte tredjestater attestere at dyretarmer,
mager og blærer er produsert under tilfredsstillende hygieniske
forhold.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. januar 1999

om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av
dyretarmer(*)

[meddelt under nummer K(1999) 196]

(1999/120/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 36 av 10.2.1999, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(4) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.
(5) EFT L 26 av 31.1.1997, s. 85.
(6) EFT L 10 av 16.1.1998, s. 25.
(7) EFT L 89 av 6.4.1994, s. 18.
(8) EFT L 24 av 31.1.1996, s. 34.

2002/EØS/03/120
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Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal tillate import av dyretarmer fra de
virksomhetene som er oppført i vedlegget.

2. Import av dyretarmer skal fortsatt være underlagt
veterinære fellesskapsbestemmelser fastsatt annetsteds.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal i en overgangsperiode til 31. mars 1999
tillate import av dyretarmer, mager og blærer fra virksomheter
i tredjestater som ikke er oppført på listen nevnt i vedlegget,
dersom vedkommende myndighet i tredjestaten har attestert at
dyretarmer, mager og blærer er produsert under tilfreds-
stillende hygieniske forhold.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 1999.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. januar 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen



Nr. 3/424 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/425EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/426 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/427EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/428 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/429EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/430 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/431EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/432 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/433EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/434 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/435EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/436 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/437EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/438 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/439EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/440 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/441EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/442 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/443EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/444 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/445EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/446 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/447EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/448 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/449EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 80 av 25.3.1999, s. 29, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 302 av 31.12.1972, s. 28.
(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.
(3) EFT L 121 av 9.5.1987, s. 55.
(4) EFT L 27 av 2.2.1999, s. 32.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 72/462/EØF av 12. desember
1972 om helseproblemer og dyrehelseproblemer ved import av
storfe, svin, sau og geit samt ferskt kjøtt eller kjøttprodukter fra
tredjestater(1), sist endret ved direktiv 97/79/EF(2), særlig
artikkel 4 nr. 1 og artikkel 18 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) En liste over virksomheter i De forente stater som er
godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet, ble først
utarbeidet ved kommisjonsvedtak 87/257/EØF(3), sist
endret ved vedtak 1999/85/EF(4). Denne listen kan til
enhver tid endres på bakgrunn av resultatene av felles-
skapskontroller foretatt i De forente stater.

2) Rutinekontroller utført i henhold til artikkel 5 i direktiv
72/462/EØF, har vist at de hygieniske forholdene i visse
virksomheter kan anses som tilfredsstillende. Disse
virksomhetene kan derfor beholdes eller oppføres på
nevnte liste.

3) Listen over virksomheter må endres tilsvarende.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 87/257/EØF erstattes med vedlegget til
dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23.mars 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. mars 1999

om endring av vedtak 87/257/EØF om listen over virksomheter i De forente stater som er godkjent for import
av ferskt kjøtt til Fellesskapet(*)

[meddelt under nummer K(1999) 711]

(1999/220/EF)

2002/EØS/03/121
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VEDLEGG

Liste over virksomheter i De forente stater som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet

Godkjennings-
Virksomhet/adresse 

Kategori(*)
SM

nummer S N K St S/G Sv E

3 W Swift & Company, Worthington, MN x x x 10(a), 15, T

53 American Freezer Services, Norfolk, NE x 1

I-113 US Cold Storage, Philadelphia, PA x 1

I-149 C W Storage, Albany, NY x 1

I-182 Garden State Cold Storage Inc., Mullica Hill, NJ x 1, TF

I-183 Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA x 1

I-195 Rosenberger’s Cold Storage Inc., Hatfield, PA x 1

244 P Transcontinental Cold Storage, Perry, IA x 1, TF

244 W IBP, Waterloo, IA x x x 5, 15, 17, TF

245 L IBP, Lexington, NE x x x 14, 15

I-305 Georgia Ports Authority, Savannah, GA x 1

320M Premium Standard Foods, Milan, MO x x x T, 15

I-335 Service Cold Storage, Miami, FL x 1

382G Smithfield Packing Co., Norfolk, VA x 1

410 Green Bay Dressed Beef Inc., Green Bay, WI x x 10, 15

E-713 Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE x x x 16

889 A J.F. O’Neill Packing Co., Omaha, NE x x x 14, 15

1620 Quality Pork Processors Inc., Austin, MN x x 7, 13, 15

E-2018 Dallas Crow Inc., Kaufman, TX x x x 16

2508 The Bruss Company, Chicago, IL x x x 15

3056 Termicol Inc, Wallula, WA x 1

3131 Minnesota Freezer Warehouse Company, x 1, TF
Worthington, MN

3136 Cloverleaf Cold Storage of Fairmont, Fairmont, MN x 1, TF

3149 Milliard Refrigerated Services, Des Moines, IA x 1, TF

3157 Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA x 1, TF

3158 Freezer Services Inc., Amarillo, TX x 1

3161 Monument Distribution Warehouse Inc., x 1
Indianapolis, IN

3170 Logansport Refrig Services, Logansport, IN x 1
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Godkjennings-
Virksomhet/adresse 

Kategori(*)
SM

nummer S N K St S/G Sv E

3190 American Freezer Services Inc., Fremont, NE x 1

3198 Milliard Refrigerated Services, Denison, IA x 1

3215 Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH x 1

3216 Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS x 1

3229 Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS x 1

3241 AMC Warehouses, Grand Prairie, TX x 1

3245 United Refrigerated Services, Marshall, MO x 1

3261 Rosenberger’s Cold Storage Inc., Hatfield, PA x 1

3283 Industrial Cold Storage, 2625 West 5th St., x 1
Jacksonville, FL

3338 Millard Refrigerated Services, Iowa City, IA x 1

3363 Millard Refrigerated Services, Friona, TX x 1

3396 Americold, Bettendorf, IA x 1

3397 Alford Refrigerated Warehouse, Richardson, TX x 1

3398 Millard Refrigerated Services, Grand Island, NE x 1

3407 Bell Cold Storage, St Paul, MN x 1

3431 Texas Cold Storage, Fort Worth, TX x 1

3447 Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI x 1

3475 Atlas Cold Storage, Green Bay, WI x 1

3505 Dakota Cold Storage, Huron, SD x 1

3535 Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL x 1

3552 Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA x 1

3554 Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA x 1

3555 Cloverleaf Cold Storage Co. (No 5), Sioux City, IA x 1, TF

3573 Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN x 1, TF

3610 Millard Refrigerated Services, Dodge City, KS x 1

3688 Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN x 1

3707 United States Cold Storage Inc., Omaha, NE x 1

3738 Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO x 1,TF
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Godkjennings-
Virksomhet/adresse 

Kategori(*)
SM

nummer S N K St S/G Sv E

3748 Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA x 1

3854 Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO x 1

3860 Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI x 1

3871 York Cold Storage Co., York, NE x 1

3910 United States Cold Storage, East Peoria, IL x 1

3942 Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX x 1

4104 Goldberg & Solovy Foods, 5925 Alcor, CA 90058 x x 15

4816 Frontier Game Company, Whiteface, TX x x x 15

E-7041 Beltex Corporation, Fort Worth, TX x x x 16, 19

7271 Custom Meat Corp., Dallas, TX x x x x 15

8904 Bell Cold Storage, St Paul, MN x 1

8984 Provimi Veal Corp., Seymour, WI x x x 3, 15

9400 Taylor Packing Inc., Wyalusing, PA x x x 9, 15

13182 Millard Refrigerated Services, Omaha, NE x 1, TF

13225 Quality Refrigerated Services, Omaha, NE x 1

13331 Millard Processing Services, Omaha, NE (West) x 1, TF

13531 Beef America Operating Co., York, NE x x x x 15

E-15849 Cavel International, De Kalb, IL x x x 16

17054 RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA x 1

17068 US Coldstorage, Cumberton, NC x 1

17354 CSW Central Storage & Warehouse Co. Inc., x 1
Madison, WI

17461 Millard Refrigerated Services, Greeley, CO x 1

17624 Wiscold Inc. Rochelle, Rochelle, IL x 1, TF

17756 Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA x 1, TF

17993 Richmond Cold Storage, 5501 Corrugated Road, x 1, TF
Sandston, VA

18163 Quality Refrigerated Services, Spencer, IA x 1, TF

18265 Alford Refrigerated Warehouses, Houston, TX x 1

18294 Marshall Cold Store, Marshalltown, IA x TF, 1, 15

18435 Carolina Cold Storage, Tar Heel, NC x TF, 1



17.1.2002 Nr. 3/453EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Godkjennings-
Virksomhet/adresse 

Kategori(*)
SM

nummer S N K St S/G Sv E

18674 Millard Refrigerated Services, Edwardsville, KS x 1, TF

18793 Cloverleaf Cold Storage, Austin, MN x TF, 1

18859 North American Bison Cooperative, x x x 15
New Rockford, ND

18930 Jacintoport Corp., 16203 Peninsula Blvd, x 1
Houston, TX

18986 Alford Refrigerated Warehouse, Laporte, TX x 1, TF

19086 Gress Refrigerated Services, Scranton, PA x 1

19087 Inter Cities Cold Storage, Inc., Pittston, PA x 1

19246 Cloverleaf Cold Storage, Sioux City, IO x 1, TF

19288 United States Cold Storage, PO Box 242, x 1
Milford, DE

19470 Nordic Warehouse Inc., 403 Commerce Ct., x 1, TF
Goldsboro, NC

19593 Ball Packing Inc., Idaho Falls, ID x 1

19690 T&T Freezers, 2192 NV Blvd, Vineland, NJ x 1

19797 Burris Refrigerated Svcs, Gilbert Rd, Benson, NC x 1

19870 United States Cold Storage, PO Box 627, x 1
Warszaw, NC

20012 Lakeway International Food Group LLC, Omaha, NE x x 15

20190 Interstate Warehousing, Newport News, VA x 1

20374 Quality Refrigerated Services, Omaha, NE x 1

(*) S: Slakteri St: Storfekjøtt E: Kjøtt av enhovede dyr
N: Nedskjæringsanlegg S/G: Saue-/geitekjøtt SM: Særlige merknader
K: Kjølelager Sv: Svinekjøtt

1 = Bare lagring av kjøtt som allerede er ferdig pakket i godkjent slakteri eller nedskjæringsanlegg.
2 = Bare slakteavfall.
3 = Også for storfelever i skiver.
4 = Bare storfelever i skiver.
5 = Bare tunger, hjerter og kjøtt fra skrotten.
6 = Bare tunger, hjerter og nyrer.
7 = Bare tunger, hjerter, nyrer og lever.
8 = Bare tunger, hjerter, nyrer, lever og hjerner.
9 = Bare tunger, hjerter, mager og kjøtt fra skrotten.
10 = Bare tunger, hjerter, nyrer, lever og mager.
10(a) = Bare tunger, hjerter, nyrer, lever, mager og kjøtt fra skrotten.
11 = Bare kjøtt fra skrotten, tunger, hjerter, nyrer, lever og hjerner.
12 = Bare hjerter og mager.
13 = Bare pakket slakteavfall som har gjennomgått frysebehandlingen fastsatt i artikkel 3 i direktiv 77/96/EØF.
14 = Unntatt slakteavfall.
15 = Ferskt kjøtt må losses på Fellesskapets territorium innen 30. april 1999.
16 = Unntatt lever og nyrer.
17 = Bare kjøtt fra skrotten og pakket slakteavfall som har gjennomgått frysebehandlingen fastsatt i artikkel 3 i direktiv 77/96/EØF.
18 = Tunger, hjerter, nyrer, lever, hjerner og haler.
19 = Herunder bison.
TF = Virksomheter merket «TF» har i henhold til artikkel 4 i direktiv 77/96/EØF tillatelse til å foreta frysebehandlingen fastsatt i artikkel 3 i samme direktiv.
T = Denne virksomheten har i henhold til artikkel 4 i direktiv 77/96/EØF tillatelse til å foreta undersøkelsen for trikiner fastsatt i artikkel 2 i direktivet nevnt ovenfor.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som medlems-
statane kan importere visse produkt av animalsk opphav,
fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist endret ved
vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 1999/120/EF(3) ble det utarbeidet
midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
produserer dyretarmer. 

2) Afghanistan, Costa Rica, Honduras, Japan, Latvia,
Paraguay, Sør-Afrika, Turkmenistan og Usbekistan har
oversendt lister over virksomheter som produserer
dyretarmer, og de ansvarlige myndigheter bekrefter at
virksomhetene oppfyller fellesskapsreglene for slike
produkter.

3) Det kan dermed utarbeides midlertidige lister for
Afghanistan, Costa Rica, Honduras, Japan, Latvia,
Paraguay, Sør-Afrika, Turkmenistan og Usbekistan over

virksomheter som produserer dyretarmer. Vedtak
1999/120/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Listene i vedlegget til dette vedtak over virksomheter som
produserer dyretarmer, tilføyes vedlegget til vedtak
1999/120/EF i alfabetisk rekkefølge.

Artikkel 2 

Dette vedtak får anvendelse fra 1. april 1999. 

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. april 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 19. april 1999

om endring av vedtak 1999/120/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av dyretarmer(*)

[meddelt under nummer K(1999) 962]

(1999/263/EF)

2002/EØS/03/122

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 103 av 20.4.1999, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 36 av 10.2.1999, s. 21.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som
medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk
opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist
endret ved vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
produserer kjøttprodukter, er utarbeidet ved kommisjons-
vedtak 97/569/EF(3), sist endret ved vedtak 98/346/EF(4).

2) Den tsjekkiske republikk og Romania har oversendt en
liste over virksomheter som produserer kjøttprodukter, og
de ansvarlige myndigheter bekrefter at virksomhetene
oppfyller fellesskapsreglene for slike produkter.

3) Det kan derfor utarbeides en midlertidig liste for Den
tsjekkiske republikk og Romania over virksomheter som
produserer kjøttprodukter. Vedtak 97/569/EF bør derfor
endres tilsvarende.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til dette vedtak tilføyes vedlegget til vedtak
97/569/EF.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 20. mai 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. mai 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjone

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. mai 1999

om endring av vedtak 97/569/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter

[meddelt under nummer K(1999) 1352]

(1999/336/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 127 av 21.5.1999, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT nr. L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT nr. L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 234 av 26.8.1997, s. 16.
(4) EFT L 154 av 28.5.1998, s. 35.

2002/EØS/03/123
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som
medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk
opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist
endret ved vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 97/468/EF(3) ble det utarbeidet
midlertidige lister over virksomheter som produserer kjøtt
fra viltlevende vilt.

2) Tunisia har oversendt en liste over virksomheter som
produserer kjøtt fra viltlevende vilt, og de ansvarlige
myndigheter bekrefter at virksomhetene oppfyller felles-
skapsreglene for slike produkter.

3) Det kan dermed utarbeides en midlertidig liste for Tunisia
over virksomheter som produserer kjøtt fra viltlevende vilt.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til dette vedtak tilføyes vedlegget til vedtak
97/468/EF.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 25. mai 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. mai 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. mai 1999

om endring av vedtak 97/468/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av kjøtt fra viltlevende vilt(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1373]

(1999/343/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 131 av 27.5.1999, s. 70, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 30.

2002/EØS/03/124
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som
medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk
opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist
endret ved vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 97/222/EF(3) er det utarbeidet en
liste over tredjestater som medlemsstatene tillater import
fra av kjøttprodukter.

2) For statene på denne listen er det ved kommisjonsvedtak
97/221/EF(4) fastsatt krav til dyrehelse og modeller for
helsesertifikater som kreves ved import av kjøttprodukter.

3) Ved kommisjonsvedtak 97/365/EF(5) er det utarbeidet
midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter av
storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau og geit.

4) Kommisjonen har mottatt en liste over virksomheter fra
Tunisia sammen med garantier om at virksomhetene
oppfyller Fellesskapets relevante helsekrav.

5) Kontroller som Fellesskapet har utført på stedet, har vist at
disse virksomhetenes hygienestandarder er tilfreds-
stillende, og de kan derfor oppføres på en første liste over
virksomheter som det kan tillates å importere kjøtt-
produkter fra.

6) Det kan derfor for Tunisia utarbeides en midlertidig liste
over virksomheter som produserer kjøttprodukter.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 97/365/EF gjøres følgende endringer:

a) Etter nr. 6 i forklaringen skal nytt nr. 7 lyde:

«7 = Produkter fra denne virksomheten skal være tilberedt
av ferskt kjøtt som er framstilt i samsvar med direktiv
64/433/EØF(*) i godkjente slakterier i Den euro-
peiske union, eller som oppfyller kravene i artikkel
21 bokstav a) i direktiv 72/462/EØF(**).
________________
(*) EFT 21 av 29.7.1964, s. 2012/64.

(**) EFT L 302 av 31.12.1972, s. 28.»

b) Vedlegget til dette vedtak tilføyes vedlegget til vedtak
97/365/EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. mai 1999

om endring av vedtak 97/365/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter av storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau og geit(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1374]

(1999/344/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 131 av 27.5.1999, s. 72, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 89 av 4.4.1997, s. 39.
(4) EFT L 89 av 4.4.1997, s. 32.
(5) EFT L 154 av 12.6.1997, s. 41.

2002/EØS/03/125
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Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 25. mai 1998.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. mai 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 275 av 26.10.1999, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 57.
(4) EFT L 266 av 1.10.1998, s. 86.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som
medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk
opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist
endret ved vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1 og
artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 97/467/EF(3), sist endret ved
vedtak 98/556/EF(4), ble det utarbeidet midlertidige lister
over virksomheter i tredjestater som medlemsstatene
tillater import fra av kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt.
Listen over virksomheter som ble utarbeidet ved
ovennevnte vedtak, inneholder ikke virksomheter som
produserer strutsekjøtt.

2) Listen over de tredjestater som medlemsstatene har
tillatelse til å importere strutsekjøtt fra, og kravene til
dyrehelse og utstedelse av veterinærattest som må
oppfylles ved import av dette kjøttet til Fellesskapet, er
ennå ikke fastsatt.

3) Medlemsstatene kan i samsvar med bestemmelsene i
vedtak 97/467/EF, til 1. oktober 1999 godkjenne
virksomheter for import av strutsekjøtt.

4) Datoen 1. oktober 1999 skal erstattes med datoen 1.
oktober 2000 for å gjøre det mulig med en videre vurdering
av hvilke ordninger som deretter skal anvendes, særlig på
bakgrunn av kommentarer fra tredjestater i samsvar med
bestemmelsene i vedlegg B til avtalen om gjennomføring
av helse- og plantehelsetiltak, og med sikte på å
opprettholde den eksisterende handelen.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i vedtak 97/467/EF endres datoen
«1. oktober 1999» til datoen «1. oktober 2000».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. oktober 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 13. oktober 1999

om endring av vedtak 97/467/EF om utarbeiding av midlertidige lister over
virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kaninkjøtt 

og kjøtt fra oppdrettsvilt(*)

[meddelt under nummer K(1999) 3276]

(1999/697/EF)

2002/EØS/03/126
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som
medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk
opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist
endret ved vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsvedtak 79/542/EØF(3), sist endret ved
kommisjonsvedtak 1999/417/EF(4), er det opprettet en liste
over de tredjestater som medlemsstatene tillater import fra
av ferskt kjøtt og kjøttprodukter.

2) Ved rådsdirektiv 94/65/EØF(5) er det fastsatt krav til
produksjon, markedsføring og import av hakket kjøtt og
bearbeidet kjøtt.

3) Kommisjonen har mottatt lister over virksomheter fra visse
tredjestater sammen med garantier om at virksomhetene
oppfyller Fellesskapets relevante helsekrav, og at en
virksomhet som ikke overholder disse garantiene, vil få
innstilt sin eksport til Det europeiske fellesskap.

4) Kommisjonen har ikke kunnet forvisse seg om at
virksomhetene i alle de berørte tredjestater er i samsvar
med fellesskapskravene, og at garantiene fra
vedkommende myndigheter er gyldige.

5) For å gjøre det mulig å handle med hakket kjøtt og
bearbeidet kjøtt fra disse statene er det nødvendig å
utarbeide en liste over ovennevnte virksomheter.

6) Etter framgangsmåten fastsatt i vedtak 95/408/EØF kan det
derfor for visse stater utarbeides midlertidige lister over
virksomheter som produserer hakket kjøtt og bearbeidet
kjøtt.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal tillate import av hakket kjøtt og
bearbeidet kjøtt fra de virksomhetene som er oppført i
vedlegget til dette vedtak.

2. Import av hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt skal fortsatt
være underlagt veterinære fellesskapsbestemmelser fastsatt
annetsteds.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 20. oktober 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. oktober 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. oktober 1999

om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av
hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt(*)

[meddelt under nummer K(1999) 3333]

(1999/710/EF)

2002/EØS/03/127

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 281 av 4.11.1999, s. 82, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 146 av 14.6.1979, s. 15.
(4) EFT L 159 av 25.6.1999, s. 56.
(5) EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10.
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 300 av 23.11.1999, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 57.
(4) EFT L 266 av 1.10.1998, s. 86.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som medlems-
statane kan importere visse produkt av animalsk opphav,
fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist endret ved
vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 97/467/EF(3), sist endret ved
vedtak 98/556/EF(4), ble det utarbeidet midlertidige lister
over virksomheter i tredjestater som produserer kaninkjøtt
og kjøtt fra oppdrettsvilt.

2) Ny Caledonia har oversendt en liste over virksomheter som
produserer kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt, og de
ansvarlige myndigheter bekrefter at virksomhetene
oppfyller fellesskapsreglene for slike produkter.

3) Det kan derfor utarbeides en midlertidig liste for Ny
Caledonia over virksomheter som produserer kaninkjøtt og
kjøtt fra oppdrettsvilt.

4) Kommisjonsvedtak 97/467/EF bør derfor endres
tilsvarende.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til dette vedtak tilføyes vedlegget til vedtak
97/467/EF.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 6. november 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. november 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. november 1999

om endring av vedtak 97/467/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt(*)

[meddelt under nummer K(1999) 3583]

(1999/757/EF)

2002/EØS/03/128
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 30 av 4.2.2000, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 62.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som
medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk
opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist
endret ved vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 97/468/EF(3) ble det utarbeidet
midlertidige lister over virksomheter som produserer kjøtt
fra viltlevende vilt.

2) Latvia har oversendt en liste over virksomheter som
produserer kjøtt fra viltlevende vilt, og de ansvarlige
myndigheter bekrefter at virksomhetene oppfyller felles-
skapsreglene for slike produkter.

3) Det kan dermed utarbeides en midlertidig liste for Latvia
over virksomheter som produserer kjøtt fra viltlevende vilt.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til dette vedtak tilføyes vedlegget til vedtak
97/468/EF.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 15. desember 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. desember 1999

om endring av vedtak 97/468/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av kjøtt fra viltlevende vilt(*)

[meddelt under nummer K(1999) 4675]

(2000/76/EF)

2002/EØS/03/129



17.1.2002 Nr. 3/471EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/472 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 30 av 4.2.2000, s. 37, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 89 av 4.4.1997, s. 39.
(4) EFT L 89 av 4.4.1997, s. 32.
(5) EFT L 154 av 12.6.1997, s. 41.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som medlems-
statane kan importere visse produkt av animalsk opphav,
fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist endret ved
vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 97/222/EF(3) ble det utarbeidet en
liste over tredjestater som medlemsstatene tillater import
fra av kjøttprodukter.

2) For statene på denne listen er kravene til dyrehelse og
utstedelse av veterinærattest ved import av kjøttprodukter
fastsatt ved kommisjonsvedtak 97/221/EF(4).

3) Ved kommisjonsvedtak 97/365/EF(5) er det utarbeidet
midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter av
storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau og geit.

4) Kommisjonen har mottatt en liste over virksomheter fra
Bulgaria sammen med garantier om at virksomheten fullt
ut oppfyller Fellesskapets relevante helsekrav. 

5) En fellesskapskontroll på stedet har vist at de hygieniske
forholdene ved virksomheten er tilstrekkelige, og den kan

derfor oppføres på en første liste over virksomheter som
det kan tillates import fra av kjøttprodukter.

6) Det kan derfor for Bulgaria utarbeides en midlertidig liste
over virksomheter som produserer kjøttprodukter.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Teksten i vedlegget til dette vedtak tilføyes vedlegget til vedtak
97/365/EF.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 15. desember 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. desember 1999

om endring av vedtak 97/365/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter av storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau og geit(*)

[meddelt under nummer K(1999) 4688]

(2000/78/EF)

2002/EØS/03/130
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 30 av 4.2.2000, s. 39, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 281 av 4.11.1999, s. 82.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i en overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som
medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk
opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist
endret ved vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 1999/710/EF(3) er det utarbeidet
en midlertidig liste over virksomheter som produserer
hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt.

2) Den tsjekkiske republikk og New Zealand har oversendt en
liste over virksomheter som produserer hakket kjøtt og
bearbeidet kjøtt, og de ansvarlige myndigheter bekrefter at
disse virksomhetene oppfyller fellesskapsreglene.

3) Det kan derfor utarbeides midlertidige lister for Den
tsjekkiske republikk og New Zealand over virksomheter
som produserer hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt, etter
framgangsmåten fastsatt i vedtak 95/408/EF for visse
stater.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til dette vedtak tilføyes i vedlegget til vedtak
1999/710/EF.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 15. desember 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. desember 1999

om endring av vedtak 1999/710/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt(*)

[meddelt under nummer K(1999) 4685]

(2000/79/EF)

2002/EØS/03/131
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 30 av 4.2.2000, s. 41, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 36 av 10.2.1999, s. 21.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som
medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk
opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist
endret ved vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 1999/120/EF(3) ble det utarbeidet
midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
produserer dyretarmer.

2) Bangladesh, Mexico, Nicaragua og Panama har oversendt
lister over virksomheter som produserer dyretarmer, og de
ansvarlige myndigheter bekrefter at virksomhetene
oppfyller fellesskapsreglene for slike produkter.

3) Det kan dermed utarbeides midlertidig lister for Bangla-
desh, Mexico, Nicaragua og Panama over virksomheter
som produserer dyretarmer. Vedtak 1999/120/EF bør
derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. I tittelen på vedtak 1999/120/EF tilføyes «mager og
blærer» til slutt.

2. I artikkel 1 nr. 1 og 2 tilføyes «mager og blærer» etter
«dyretarmer».

Artikkel 2

Vedlegget til dette vedtak tilføyes vedlegget til vedtak
1999/120/EF.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 15. desember 1999.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. desember 1999

om endring av vedtak 1999/120/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av dyretarmer(*)

[meddelt under nummer K(1999) 4697]

(2000/80/EF)

2002/EØS/03/132
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 65 av 14.3.2000, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 57.
(4) EFT L 300 av 23.11.1999, s. 25.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein
overgangsperiode, mellombels lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane kan importere visse
produkt av animalsk opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist endret ved vedtak 98/603/EF(2),
særlig artikkel 2 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 97/467/EF(3), sist endret ved vedtak 1999/757/EF(4), ble det utarbeidet midlertidige
lister over virksomheter i tredjestater som produserer kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt.

2) Russland har oversendt en liste over virksomheter som produserer kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt, og de
ansvarlige myndigheter bekrefter at virksomhetene oppfyller fellesskapsreglene for slike produkter.

3) Det kan derfor utarbeides en midlertidig liste for Russland over virksomheter som produserer kaninkjøtt og
kjøtt fra oppdrettsvilt.

4) En veterinærgruppe fra Fellesskapet har konstatert at vedkommende myndighet som har ansvar for å
godkjenne virksomhetene, har en tilfredsstillende struktur og organisering, og at denne myndighet har slike
fullmakter at den garanterer å kunne sikre en gjennomføring av fellesskapsbestemmelsene. De kontrollene
som denne gruppen gjennomførte, omfattet kontroller på stedet i virksomheter som er oppført på listen, og
kontrollene har vist at hygienestandarden ved disse virksomhetene er tilstrekkelig.

5) Kommisjonsvedtak 97/467/EF bør derfor endres tilsvarende.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegg I til vedtak 97/467/EF gjøres følgende endringer:

a) Etter punkt 6 innsettes følgende tekst:

‘7 = Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión
95/408/CE del Consejo.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne I artikel 2, stk. 1, I Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des
Rates erfüllen.

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. mars 2000

om endring av vedtak 97/467/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i
tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt(*)

[meddelt under nummer K(2000) 526]

(2000/212/EF)

2002/EØS/03/133
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Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1)of Council Decision
95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la décision
95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione
95/408/CE del Consiglio.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking
95/408/EG van de Raad.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE
do Conselho.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.’

b) Vedlegget til dette vedtak tilføyes.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 20. februar 2000.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 78 av 29.3.2000, s. 28, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 281 av 4.11.1999, s. 82.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som medlems-
statane kan importere visse produkt av animalsk opphav,
fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist endret ved
vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1 og artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 1999/710/EF(3) er det utarbeidet
en midlertidig liste over virksomheter som produserer
hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt.

2) Brasil, Chile, Ungarn, Israel, Polen og Thailand har over-
sendt en liste over virksomheter som produserer hakket
kjøtt og bearbeidet kjøtt, og de ansvarlige myndigheter
bekrefter at virksomhetene oppfyller fellesskapsreglene.

3) Det kan derfor utarbeides midlertidige lister for Brasil,
Chile, Ungarn, Israel, Polen og Thailand over virksomheter
som produserer hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt, etter
framgangsmåten fastsatt i vedtak 95/408/EØF med hensyn
til visse stater.

4) Enkelte tredjestater har ikke oversendt sine lister over
virksomheter i tide. For å unngå forstyrrelser i handelen
bør det derfor som et overgangstiltak gis en lengre frist for
import av bearbeidet kjøtt fra disse tredjestatene.

5) I dette tilfelle vil medlemsstatene selv ha ansvar for å
forvisse seg om at de virksomheter som de importerer
bearbeidet kjøtt fra, oppfyller krav som er minst like
strenge som fellesskapskravene.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Vedlegget til dette vedtak tilføyes vedlegget til vedtak
1999/710/EF.

2. Fram til 1. september 2000 kan medlemsstatene tillate
import av bearbeidet kjøtt fra virksomheter i andre tredjestater
enn statene som er oppført i vedlegget til vedtak 1999/710/EF.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. mars 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. mars 2000

om endring av vedtak 1999/710/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt(*)

[meddelt under nummer K(2000) 700]

(2000/252/EF)

2002/EØS/03/134
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 78 av 29.3.2000, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2001 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. 29.

(1) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 17.
(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 36.
(3) EFT L 234 av 26.8.1997, s. 16.
(4) EFT L 127 av 21.5.1999, s. 30.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 95/408/EF av 22. juni 1995 om
dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode,
mellombels lister over verksemder i tredjestatar som
medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk
opphav, fiskerivarer og levande toskala blautdyr frå(1), sist
endret ved vedtak 98/603/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
produserer kjøttprodukter, er utarbeidet ved
kommisjonsvedtak 97/569/EF(3), sist endret ved vedtak
1999/336/EF(4).

2) Canada har oversendt en liste over virksomheter som
produserer kjøttprodukter, og de ansvarlige myndigheter
bekrefter at virksomhetene oppfyller fellesskapsreglene for
slike produkter.

3) Det kan derfor utarbeides en midlertidig liste for Canada
over virksomheter som produserer kjøttprodukter. Vedtak
97/569/EF bør derfor endres tilsvarende.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til dette vedtak tilføyes vedlegget til vedtak 97/569/EF.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. mars 2000

om endring av vedtak 97/569/EF om utarbeiding av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som
medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter(*)

[meddelt under nummer K(2000) 698]

(2000/253/EF)

2002/EØS/03/135
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 279 av 16.10.1998, s. 49, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 198 av 15.7.1998, s. 22.

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 ved direktiv 98/46/EF(2), særlig
artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

I 1991 ble det iverksatt et program for utryddelse av infeksiøs
bovin rhinotrakeitt i Bolzano (Italia).

Utryddelsesprogrammet pågår fremdeles. Programmet skulle
gjøre det mulig å utrydde infeksiøs bovin rhinotrakeitt i
Bolzano (Italia) i framtiden.

Godkjenningen av programmet bør derfor forlenges til et nytt
tidsrom på tre år.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Programmet for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i
Bolzano (Italia) godkjennes for et nytt tidsrom på tre år.

Artikkel 2

Italia skal innen 1. november 1998 sette i kraft de lover og
forskrifter som er nødvendige for å gjennomføre programmet
nevnt i artikkel 1.

Artikkel 3

Dette vedtak trer i kraft 1. november 1998.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. oktober 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. oktober 1998

om godkjenning av programmet for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt
i Italia(*)

[meddelt under nummer K(1998) 2999]

(98/580/EF)

2002/EØS/03/136
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 122 av 12.5.1999, s. 40, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og
registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og
storfekjøttprodukter(1), særlig artikkel 6 nr. 3 første strekpunkt,

under henvisning til anmodning framlagt av Finland, og

ut fra følgende betraktninger:

1) 10. juli 1998 framla de finske myndigheter for
Kommisjonen en anmodning om anerkjennelse av at deres
database som inngår i det finske systemet for identifikasjon
og registrering av storfe, er i full drift. Denne anmodningen
ble ledsaget av relevante opplysninger som ble oppdatert
19. januar 1999.

2) De finske myndigheter har forpliktet seg til å forbedre
databasens pålitelighet særlig ved  å sikre at vedkommende
myndighet vil være i stand til umiddelbart å rette opp feil
eller mangler som kan avdekkes automatisk eller ved

kontroll på stedet. De finske myndigheter har forpliktet seg
til å iverksette disse forbedringstiltakene innen 30. april
1999.

3) På bakgrunn av situasjonen i Finland er det hensiktsmessig å
anerkjenne at den finske databasen for storfe er i full drift –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Den finske databasen for storfe anerkjennes å være i full drift
fra 1. mai 1999.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Finland.

Utferdiget i Brussel, 28. april 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 28. april 1999

om anerkjennelse av at den finske databasen for storfe er i full drift(*)

[meddelt under nummer K(1999) 854]

(Bare den finske og svenske teksten har gyldighet)

(1999/317/EF)

2002/EØS/03/137
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 126 av 20.5.1999, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) TEF L 47 av 21.2.1980, s. 11.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 80/217/EØF av 22. januar 1980
om innføring av fellesskapstiltak for kontroll med klassisk
svinepest(1), sist endra ved tilmeldingsakta for Austerrike,
Finland og Sverige, særleg artikkel 6a nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Det har vore utbrot av klassisk svinepest hjå viltlevande
svin i to område i Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz
i Tyskland.

2) Dei tyske styresmaktene har lagt fram planar for utrydding
av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i dei aktuelle
områda i Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz.

3) Dei nemnde planane er vortne granska og funne å vere i
samsvar med føresegnene i direktiv 80/217/EØF.

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei planane som Tyskland har lagt fram, for utrydding av
klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Baden-Württemberg
og Rheinland-Pfalz er godkjende.

Artikkel 2

Tyskland skal setje i kraft dei lovene og forskriftene som er
naudsynte for å gjennomføre dei planane som er nemnde i
artikkel 1.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til Sambandsrepublikken Tyskland.

Utferda i Brussel, 7. mai 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 7. mai 1999

om godkjenning av dei planane som Tyskland har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande
svin i Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz(*)

[meldt under nummeret K(1999) 1177]

(Berre den tyske teksta er gyldig)

(1999/335/EF)

2002/EØS/03/138
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 144 av 9.6.1999, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.
(2) EFT L 354 av 30.12.1997, s. 23.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og
registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og
storfekjøttprodukter(1), særlig artikkel 6 nr. 3 første strekpunkt,
under henvisning til anmodning framlagt av Luxembourg, og 
ut fra følgende betraktninger:

1) 14. august 1998 framla de luxembourgske myndigheter for
Kommisjonen en anmodning om anerkjennelse av at deres
database, som inngår i det luxembourgske systemet for
identifikasjon og registrering av storfe, er i full drift.
Denne anmodningen ble ledsaget av relevante opplys-
ninger som ble ajourført 12. mars 1999.

2) De luxembourgske myndigheter har forpliktet seg til å
forbedre databasens pålitelighet særlig ved å sikre at: i)
vedkommende myndighet treffer tiltak for umiddelbart å
rette opp feil eller mangler som kan avdekkes automatisk
eller ved kontroll på stedet, ii) fristen for melding om
forflytning, kalving og dødsfall forkortes til sju dager og
iii) det treffes nødvendige tiltak for å gjennomføre
bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr.
2630/97(2). Dessuten har de luxembourgske myndigheter
forpliktet seg til å endre de gjeldende bestemmelser med

hensyn til ny identifikasjon av storfe ved tap av øremerker
slik at de er i samsvar med bestemmelsene i forordning
(EF) nr. 820/97. De luxembourgske myndigheter har
forpliktet seg til å iverksette disse forbedringstiltakene
innen 30. juli 1999.

3) På bakgrunn av situasjonen i Luxembourg er et
hensiktsmessig å anerkjenne at den luxembourgske
databasen for storfe er i full drift –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Den luxembourgske databasen for storfe anerkjennes å være i
full drift fra 1. august 1999.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Storhertugdømmet Luxembourg.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 19. mai 1999

om anerkjennelse av at den luxembourgske databasen for storfe er i full drift[(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1270]

(Bare den franske teksten har gyldighet)

(1999/375/EF)

2002/EØS/03/139
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 144 av 9.6.1999, s. 35, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.
(2) EFT L 354 av 30.12.1997, s. 23.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og
registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfe-
kjøttprodukter(1), særlig artikkel 6 nr. 3 første strekpunkt,

under henvisning til anmodning framlagt av Danmark, og

ut fra følgende betraktninger:

1) 19. september 1998 framla de danske myndigheter for
Kommisjonen en anmodning om anerkjennelse av at deres
database som inngår i det danske systemet for identifika-
sjon og registrering av storfe, er i full drift. Denne anmod-
ningen ble ledsaget av relevante opplysninger som ble
oppdatert 17. mars 1999.

2) De danske myndigheter har forpliktet seg til å forbedre
databasens pålitelighet særlig ved  å sikre at: i)
vedkommende myndighet vil være i stand til umiddelbart å
rette opp feil eller mangler som kan avdekkes automatisk
eller ved kontroll på stedet, ii) fristen for melding om
forflytning, kalving og dødsfall forkortes til sju dager så
raskt som mulig, iii) det treffes nødvendige tiltak for
anvendelse av bestemmelsene i kommisjonsforordning
(EF) nr. 2630/97(2), iv) det treffes tiltak for å forbedre
originalitetskontrollen av storfepass og v) det treffes tiltak

for å innføre melding om tilskuddsstatus. Dessuten har de
danske myndigheter forpliktet seg til å endre de gjeldende
bestemmelser med hensyn til ny identifikasjon av storfe
ved tap av øremerker slik at de er i samsvar med
bestemmelsene i forordning (EF) nr. 820/97. De danske
myndigheter har forpliktet seg til å iverksette disse
forbedringstiltakene innen 30. september 1999.

3) På bakgrunn av situasjonen i Danmark er det hensikts-
messig å anerkjenne at den danske databasen for storfe er i
full drift –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Den danske databasen for storfe anerkjennes å være i full drift
fra 1. oktober 1999.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Danmark.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 19. mai 1999

om anerkjennelse av at den danske databasen for storfe er i full drift(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1305]

(Bare den danske teksten har gyldighet)

(1999/376/EF)

2002/EØS/03/140
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 144 av 9.6.1999, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og
registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og
storfekjøttprodukter(1), særlig artikkel 6 nr. 3 første strekpunkt,

under henvisning til anmodning framlagt av Belgia, og

ut fra følgende betraktninger:

1) 12. oktober 1998 framla de belgiske myndigheter for
Kommisjonen en anmodning om anerkjennelse av at deres
database som inngår i det belgiske systemet for identifika-
sjon og registrering av storfe, er i full drift. Denne anmod-
ningen ble ledsaget av relevante opplysninger som ble
oppdatert 25. februar 1999.

2) De belgiske myndigheter har forpliktet seg til å forbedre
databasens pålitelighet særlig ved å sikre at: i) alle former
for forflytning registreres i databasen, og ii) vedkommende
myndighet vil være i stand til umiddelbart å rette opp feil
eller mangler som kan avdekkes automatisk eller ved
kontroll på stedet. Dessuten har de belgiske myndigheter
forpliktet seg til å endre de gjeldende bestemmelser med

hensyn til ny identifikasjon av storfe ved tap av øremerker
slik at de er i samsvar med bestemmelsene i forordning
(EF) nr. 820/97. De belgiske myndigheter har forpliktet seg
til å iverksette disse forbedringstiltakene innen 30. juni
1999.

3) På bakgrunn av situasjonen i Belgia er det hensiktsmessig
å anerkjenne at den belgiske databasen for storfe er i full
drift –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Den belgiske databasen for storfe anerkjennes å være i full drift
fra 1. juli 1999.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Belgia.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjone

KOMMISJONSVEDTAK

av 19. mai 1999

om anerkjennelse av at den belgiske databasen for storfe er i full drift(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1349]

(Bare den franske og nederlandske teksten har gyldighet)

(1999/377/EF)

2002/EØS/03/141
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 181 av 16.7.1999, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107.

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 ved direktiv 98/99/EF(2), særlig
vedlegg D kapittel I avsnitt E, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med bestemmelsene i direktiv 64/432/EØF kan
medlemsstater eller regioner anses som offisielt fri for
enzootisk bovin leukose, dersom de oppfyller vilkårene
fastsatt i vedlegg D kapittel I avsnitt E, og de opprettholder
denne statusen så lenge vilkårene fastsatt i vedlegg D
kapittel I avsnitt F oppfylles.

2) Medlemsstaters eller regioners status som offisielt fri for
enzootisk bovin leukose kan oppheves midlertidig eller
oppheves i samsvar med vedlegg D kapittel I avsnitt G til
nevnte direktiv.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

De medlemsstater og regioner i medlemsstatene som er nevnt i
henholdsvis vedlegg I og II, anses som offisielt fri for
enzootisk bovin leukose.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 13. juli 1999

om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som offisielt
fri for enzootisk bovin leukose(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2083]

(1999/465/EF)

2002/EØS/03/142



VEDLEGG I

MEDLEMSSTATER SOM ANSES SOM OFFISIELT FRI FOR ENZOOTISK BOVIN LEUKOSE 

Belgia Irland
Danmark Luxembourg
Tyskland Nederland
Spania Østerrike
Frankrike Finland

VEDLEGG II

REGIONER I MEDLEMSSTATENE SOM ANSES SOM OFFISIELT FRI FOR ENZOOTISK BOVIN
LEUKOSE

Storbritannia (Det forente kongerike) Provinsen Trento (Italia)
Nord-Irland (Det forente kongerike) Regionen Val d’Aosta (Italia)
Provinsen Bolzano (Italia)
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(5) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

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 ved direktiv 98/99/EF(2), særlig
vedlegg A kapittel II nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstater eller regioner i medlemsstatene kan
erklæres offisielt fri for brucellose dersom de oppfyller
visse vilkår fastsatt i direktiv 64/432/EØF.

2) Kommisjonsvedtak 97/175/EF(3) av 18. desember 1996
om fastsettelse av kontrollmetoder med sikte på å opprett-
holde status for storfebesetninger i visse medlemsstater og
regioner i medlemsstatene som offisielt fri for brucellose,
fastsetter hvilke medlemsstater og regioner i medlems-
statene som oppfyller disse kriteriene. 

3) Dette vedtak vil ikke bli tilpasset den rettslige situasjonen
1. juli 1999 siden direktiv 64/432/EØF ble endret ved
direktiv 98/46/EF(4). Videre er visse bestemmelser for å
anerkjenne av medlemsstater eller regioner som offisielt fri
for brucellose, endret ved direktiv 98/46/EF. Vedtak
97/175/EF bør oppheves.

4) I samsvar med bestemmelsene i direktiv 64/432/EØF kan
medlemsstater eller regioner erklæres for offisielt fri for
brucellose dersom de oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg A
kapittel II nr. 7, og de opprettholder denne statusen så lenge
de oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg A kapittel II nr. 8.

5) Medlemsstater og regioner som er offisielt fri for bovin
brucellose skal rapportere alle tilfeller av brucellose til
Kommisjonen, som kan framlegge forslag til vedtak om at

statusen oppheves midlertidig eller oppheves i samsvar med
bestemmelsene i vedlegg A kapittel II nr. 9 til nevnte direktiv.

6) I samsvar med vedlegg A kapittel II nr. 7 bokstav b) er et
identifikasjonssystem som gjør det mulig å identifisere
opprinnelses- og transittbesetninger for hvert storfe i samsvar
med rådsforordning (EF) nr. 820/97(5), en forutsetning for å
tildele status som offisielt fri for bovin brucellose.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

De medlemsstater og regioner i medlemsstatene som er nevnt
henholdsvis i vedlegg I og II til dette vedtak, erklæres offisielt
fri for bovin brucellose.

Artikkel 2

Vedtaket skal gjennomgås på nytt før 31. desember 1999.

Artikkel 3

Vedtak 97/175/EF oppheves.

Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 1999.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. juli 1999

om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt
fri for brucellose, og om oppheving av vedtak 97/175/EF(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2092]

(1999/466/EF)

2002/EØS/03/143

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 181 av 16.7.1999, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107.
(3) EFT L 73 av 14.3.1997, s. 16.
(4) EFT L 198 av 15.7.1998, s. 22.



VEDLEGG I

MEDLEMSSTATER SOM ER ERKLÆRT OFFISIELT FRI FOR BOVIN BRUCELLOSE TIL
31. DESEMBER 1999 

Danmark Østerrike
Tyskland Finland
Luxembourg Sverige
Nederland(1)

VEDLEGG II

REGIONER I MEDLEMSSTATENE SOM ER ERKLÆRT OFFISIELT FRI FOR BOVIN
BRUCELLOSE TIL 31. DESEMBER 1999

Storbritannia (Det forente kongerike) Provinsen Bolzano (Italia)

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 3/494 17.1.2002
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(1) Fra 1. august 1999.
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(5) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

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 ved rådsdirektiv 98/99/EF(2), særlig
vedlegg A kapittel I nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstater eller regioner i medlemsstatene kan
erklæres som offisielt fri for tuberkulose dersom de
oppfyller visse vilkår fastsatt i direktiv 64/432/EØF.

2) Kommisjonsvedtak 97/76/EF(3) av 17. desember 1996 om
fastsettelse av kontrollmetoder med sikte på å opprettholde
status for storfebesetninger i visse medlemsstater og
regioner i medlemsstatene som offisielt fri for tuberkulose,
fastsetter hvilke medlemsstater og regioner i medlems-
statene som oppfyller disse kriteriene.

3) Dette vedtak vil ikke bli tilpasset den rettslige situasjonen
1. juli 1999 siden direktiv 64/432/EØF ble endret ved
direktiv 98/46/EF(4). Videre er visse bestemmelser for å
anerkjenne medlemsstater eller regioner som offisielt fri
for tuberkulose, endret ved direktiv 98/46/EF. Vedtak
97/76/EF bør oppheves.

4) I samsvar med bestemmelsene i direktiv 64/432/EØF kan
medlemsstater eller regioner erklæres for offisielt fri for
tuberkulose dersom de oppfyller vilkårene fastsatt i
vedlegg A kapittel I nr. 4, og de opprettholder denne
statusen så lenge de oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg A
kapittel I nr. 5.

5) Kommisjonen kan vedta å oppheve midlertidig eller
oppheve medlemsstaters status som offisielt fri for

tuberkulose i samsvar med bestemmelsene i vedlegg A
kapittel I nr. 5 til nevnte direktiv.

6) I samsvar med vedlegg A kapittel I nr. 4 bokstav b) er et
identifikasjonssystem som gjør det mulig å identifisere
opprinnelses- og transittbesetninger for hvert storfe i
samsvar med rådsforordning (EF) nr. 820/97(5), en
forutsetning for å tildele status som offisielt fri for bovin
tuberkulose.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

De medlemsstater og regioner i medlemsstatene som er nevnt
henholdsvis i vedlegg I og II til dette vedtak, erklæres offisielt
fri for bovin tuberkulose.

Artikkel 2

Vedtaket skal gjennomgås på nytt før 31. desember 1999.

Artikkel 3

Vedtak 97/76/EF oppheves.

Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 1999.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. juli 1999

om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt
fri for tuberkulose, og om oppheving av vedtak 97/76/EF(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2124]

(1999/467/EF)

2002/EØS/03/144

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 181 av 16.7.1999, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107.
(3) EFT L 19 av 22.1.1997, s. 34.
(4) EFT L 198 av 15.7.1998, s. 22.



VEDLEGG I

MEDLEMSSTATER SOM ER ERKLÆRT OFFISIELT FRI FOR BOVIN TUBERKULOSE TIL
31. DESEMBER 1999 

Danmark Østerrike
Tyskland Finland
Luxembourg Sverige
Nederland

VEDLEGG II

REGIONER I MEDLEMSSTATENE SOM ER ERKLÆRT OFFISIELT FRI FOR BOVIN
TUBERKULOSE TIL 31. DESEMBER 1999

Provinsen Bolzano (Italia) Provinsen Trento (Italia)
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 199 av 30.7.1999, s. 72, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.
(2) EFT L 283 av 21.10.1998, s. 19.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og
registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og
storfekjøttprodukter(1), særlig artikkel 4 nr. 2, 

under henvisning til anmodning framlagt av Spania, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 98/589/EF(2) er Kongeriket Spania
innrømmet en forlengelse på inntil seks måneder av
maksimumsfristen som er fastsatt for påføring av
øremerker på visse storfe, på grunn av praktiske problemer.

2) På bakgrunn av en anmodning fra de spanske myndigheter,
bør vedlegget til dette vedtak endres slik at hele provinsen
Palencia tas med i stedet for de tre «comarcas» som
opprinnelig ble oppført i vedlegget til kommisjonsvedtak
98/589/EF.

3) Denne endringen er berettiget siden dyr som er født i denne
provinsen, oppfyller vilkårene i nevnte vedtak.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for Det europeiske utviklings- og garantifond
for landbruket –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 98/589/EF endres oppføringene «El
Cerrato, Campos og Saldana-Valdavia» i kolonnen «comarca»
for «Provincia Palencia» til oppføringen «Toda la Provincia».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 1999

om endring av vedtak 98/589/EF om forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for påføring av
øremerker på visse storfe i den spanske bestanden(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2039]

(1999/520/EF)

2002/EØS/03/145
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 209 av 7.8.1999, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og
registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og
storfekjøttprodukter(1), særlig artikkel 6 nr. 3 første strekpunkt,

under henvisning til anmodning framlagt av Nederland og

ut fra følgende betraktninger:

1) 28. desember 1998 framla de nederlandske myndigheter
for Kommisjonen en anmodning om anerkjennelse av at
deres database som inngår i det nederlandske systemet for
identifikasjon og registrering av storfe, er i full drift.
Denne anmodningen ble ledsaget av relevante
opplysninger som ble oppdatert 28. april 1999.

2) De nederlandske myndigheter har forpliktet seg til å
forbedre databasens pålitelighet særlig ved å sikre at: i)
vedkommende myndighet treffer tiltak for umiddelbart å
rette opp feil eller mangler som kan avdekkes automatisk
eller ved kontroll på stedet, ii) fristen for melding om
forflytning, kalving og dødsfall forkortes til høyst sju dager
og iii) vedkommende myndighet treffer tiltak for å holde
innehaveren regelmessig underrettet om den aktuelle
situasjon med hensyn til hans/hennes driftsenhetsregister.
Dessuten har de nederlandske myndigheter forpliktet seg
til å endre de gjeldende bestemmelser med hensyn til

identifikasjonskodesystemet for øremerking av storfe slik
at de er i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr.
820/97. De nederlandske myndigheter har forpliktet seg til
å iverksette disse forbedringstiltakene innen 30. september
1999. De nederlandske myndigheter har forpliktet seg til å
underrette Kommisjonen dersom det skulle oppstå
problemer i tidsrommet for iverksettelse av ovennevnte
tiltak.

3) På bakgrunn av situasjonen i Nederland er det hensikts-
messig å anerkjenne at databasen for storfe er i full drift –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Den nederlandske databasen for storfe anerkjennes å være i full
drift fra 1. oktober 1999.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Nederland.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 13. juli 1999

om anerkjennelse av at den nederlandske databasen for storfe er i full drift(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2071]

(Bare den nederlandske teksten har gyldighet)

(1999/546/EF)

2002/EØS/03/146
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 273 av 23.10.1999, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.
(2) EFT L 354 av 30.12.1997, s. 23.
(3) EFT L 17 av 22.1.1999, s. 20.
(4) EFT L 60 av 28.2.1998, s. 78.
(5) EFT L 354 av 30.12.1997, s. 19.
(6) EFT L 40 av 13.2.1999, s. 27.

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. oktober 1999

om anerkjennelse av at den svenske databasen for storfe er i full drift(*)

[meddelt under nummer K(1999) 3145]

(Bare den svenske teksten har gyldighet)

(1999/693/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april 1997 om opprettelse av et system for
identifikasjon og registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter(1), særlig artikkel 6
nr. 3 første strekpunkt,

under henvisning til anmodning framlagt av Sverige og

ut fra følgende betraktninger:

1) 23. mars 1999 framla de svenske myndigheter for Kommisjonen en anmodning om anerkjennelse av at deres
database som inngår i det svenske systemet for identifikasjon og registrering av storfe, er i full drift. Denne
anmodningen ble ledsaget av relevante opplysninger som ble oppdatert 9. juli 1999.

2) De svenske myndigheter har forpliktet seg til å forbedre databasens pålitelighet særlig ved å sikre at: a) alle
former for forflytning registreres i databasen, herunder melding om slakting på slakterier og melding om
transport til destruksjonsanlegg, b) vedkommende myndighet vil være i stand til umiddelbart å rette opp feil
eller mangler som kan avdekkes automatisk eller ved kontroll på stedet, c) det treffes tiltak for å forbedre de
gjeldende bestemmelser med hensyn til ny identifikasjon av storfe ved tap av øremerker slik at de er i samsvar
med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 820/97, d) det treffes tiltak for å sikre at veterinærmyndighetene er
engasjert fullt ut i iverksettingen av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 820/97, e) det treffes tiltak for å
gjennomføre de gjeldende bestemmelser i den nasjonale lovgivning om frister for melding av forflytning (15
dager), f) det treffes tiltak for å sikre at det blir innført oppfølgingsprosedyrer som gir fullstendig samsvar med
bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr. 2630/97(2), sist endret ved forordning (EF) nr. 132/1999(3),
og i kommisjonsforordning (EF) nr. 494/98(4), g) det innføres tiltak for å oppfylle bestemmelsene i forordning
nr. 2629/97(5), sist endret ved forordning (EF) nr. 331/1999(6), med hensyn til øremerker og tilskuddsstatus i
passene, og h) det treffes tiltak for å oppnå fullstendig registrering av forflytning av alle dyr som er født i EU.
De svenske myndigheter har forpliktet seg til å iverksette disse forbedringstiltakene innen 31. oktober 1999.
De svenske myndigheter har forpliktet seg til å underrette Kommisjonen dersom det skulle oppstå problemer
i det tidsrommet ovennevnte tiltak iverksettes.

3) På bakgrunn av situasjonen i Sverige er det hensiktsmessig å anerkjenne at den svenske databasen for storfe
er i full drift –

GJORT DETTE VEDTAK:

2002/EØS/03/147



Artikkel 1

Den svenske databasen for storfe anerkjennes å være i full drift fra 1. november 1999.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til kongeriket Sverige.

Utferdiget i Brussel, 5. oktober 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 275 av 26.10.1999, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.
(2) EFT L 354 av 29.12.1997, s. 19.
(3) EFT L 197 av 29.7.1999, s. 27.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april
1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og
registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og
storfekjøttprodukter(1), særlig artikkel 6 nr. 3 første strekpunkt,

under henvisning til anmodning framlagt av Det forente
kongerike og

ut fra følgende betraktninger:

1) 25. mars 1999 framla de britiske myndigheter for Kommi-
sjonen en anmodning om anerkjennelse av at den nordirske
database som inngår i det nordirske systemet for identifi-
kasjon og registrering av storfe, er i full drift. Denne
anmodningen ble ledsaget av relevante opplysninger som
ble oppdatert 6. mai 1999.

2) De nordirske myndigheter har forpliktet seg til å forbedre
databasens pålitelighet særlig ved å sikre at: i)
vedkommende myndighet vil være i stand til umiddelbart å
rette opp feil eller mangler som kan avdekkes automatisk
eller ved kontroll på stedet, ii) fristen for melding om
forflytning, kalving og dødsfall overholdes i samsvar med
Fellesskapets gjeldende regelverk, og at det med hensyn til
melding om forflytning, treffes tiltak for å oppnå en mer
pålitelig dataregistrering, iii) vedkommende myndighet
treffer tiltak for å forbedre framgangsmåten ved utskiftning
av øremerker, særlig fristene for utdeling og mulighetene
for sporing, iv) vedkommende myndighet treffer tiltak for
å forbedre originalitetskontrollen og valideringen av pass
og v) vedkommende myndighet treffer tiltak for å forbedre
sikkerheten i forbindelse med sikkerhetskopiering. De

nordirske myndigheter har dessuten forpliktet seg til å
endre de gjeldende nordirske bestemmelser om melding av
tilskuddsstatus slik at de er i samsvar med bestemmelsene
i kommisjonsforordning nr. 2629/97 av 29. desember 1997
om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av
rådsforordning (EF) nr. 820/97 med hensyn til øremerker,
registre over driftsenheter og pass i forbindelse med
systemet for identifikasjon og registrering av storfe(2), sist
endret ved forordning (EF) nr. 1663/1999(3). De nordirske
myndigheter har forpliktet seg til å iverksette disse
forbedringstiltakene innen 31. oktober 1999. De nordirske
myndigheter har forpliktet seg til å underrette
Kommisjonen dersom det skulle oppstå problemer i det
tidsrommet ovennevnte tiltak iverksettes.

3) På bakgrunn av situasjonen i Nord-Irland er det hensikts-
messig å anerkjenne at databasen for storfe er i full drift –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Den nordirske databasen for storfe anerkjennes å være i full
drift fra 1. november 1999.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Det forente kongerike Storbritannia og
Nord-Irland.

Utferdiget i Brussel, 11. oktober 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 11. oktober 1999

om anerkjennelse av at den nordirske databasen for storfe er i full drift(*)

[meddelt under nummer K(1999) 3224]

(Bare den engelske teksten har gyldighet)

(1999/696/EF)

2002/EØS/03/148
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 22 av 27.1.2000, s. 61, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 38.
(2) EFT L 210 av 10.8.1999, s. 12.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/117/EØF av 17. desember
1992 om vernetiltak med hensyn til visse zoonoser og visse
zoonotiske smittestoffer hos dyr og i produkter av animalsk
opprinnelse med sikte på å hindre infeksjoner og forgiftninger
gjennom næringsmidler(1), sist endret ved direktiv
1999/72/EF(2), særlig artikkel 8 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 8 nr. 2 i direktiv 92/117/EØF har
Østerrike ved brev av 17. mai 1999 og 29. oktober 1999
oversendt en plan for overvåking og kontroll av salmonella
i fjørfe i Østerrike.

2) Ovennevnte plan tilfredsstiller fellesskapskravene på
området, særlig de som er fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i direktiv
92/117/EØF, og kan derfor godkjennes.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Planen for overvåking og kontroll av salmonella framlagt av
Østerrike, godkjennes.

Artikkel 2

Østerrike skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å gjennomføre planen nevnt i artikkel 1, innen
31. mars 2000. 

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Republikken Østerrike.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. desember 1999

om godkjenning av planen framlagt av Østerrike med hensyn til overvåking og kontroll av salmonella i
fjørfe(*)

[meddelt under nummer K(1999) 4691]

(Bare den tyske teksten har gyldighet)

(2000/60/EF)

2002/EØS/03/149
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 22 av 27.1.2000, s. 65, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 310 av 4.12.1999, s. 71.

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, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 1999/789/EF(3) ble Portugal
anmodet om å framlegge for Kommisjonen en plan for
overvåking av afrikansk svinepest i regionene Alentejo og
Algarve.

2) Planen framlagt av Portugal inneholder tilleggstiltak som
er nødvendige for å hindre spredning av afrikansk
svinepest.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Planen framlagt av Portugal for overvåking av afrikansk
svinepest, godkjennes.

Artikkel 2

Portugal skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å gjennomføre planen nevnt i artikkel 1.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Republikken Portugal.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. desember 1999

om godkjenning av planen framlagt av Portugal for overvåking av afrikansk svinepest(*)

[meddelt under nummer K(1999) 4783]

(Bare den portugisiske teksten har gyldighet)

(2000/62/EF)

2002/EØS/03/150
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 23 av 28.1.2000, s. 76, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107.
(3) EFT L 181 av 16.7.1999, s. 34.
(4) EFT L 181 av 16.7.1999, s. 36.
(5) EFT L 173 av 7.5.1997, s. 1.

(6) EFT L 217 av 17.8.1999, s. 62.
(7) EFT L 144 av 9.6.1999, s. 35.
(8) EFT L 122 av 12.5.1999, s. 40.
(9) EFT L 144 av 9.6.1999, s. 34.
(10) EFT L 209 av 7.8.1999, s. 32.
(11) EFT L 273 av 23.10.1999, s. 14.

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 ved rådsdirektiv 98/99/EF(2), særlig
vedlegg A kapittel I nr. 4 og vedlegg A kapittel II nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 1999/466/EF av 15. juli 1999 om
fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlems-
stater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for
brucellose, og om oppheving av vedtak 97/175/EF(3), ble
det gitt slik status til visse medlemsstater eller regioner i
medlemsstatene til 31. desember 1999.

2) Ved kommisjonsvedtak 1999/467/EF av 15. juli 1999 om
fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlems-
stater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for
tuberkulose, og om oppheving av vedtak 97/76/EF(4), ble
det gitt slik status til visse medlemsstater eller regioner i
medlemsstatene til 31. desember 1999.

3) I samsvar med vedlegg A kapittel I nr. 4 bokstav b) og
vedlegg A kapittel II nr. 7 bokstav b) til direktiv
64/432/EØF er et identifikasjonssystem som gjør det mulig
å identifisere opprinnelses- og transittbesetninger for hvert
storfe i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 820/97(5), en
forutsetning for å tildele status som offisielt fri for
henholdsvis brucellose og tuberkulose.

4) De midlertidige begrensningene i status som offisielt fri for
bovin tuberkulose og brucellose fastsatt i vedtakene nevnt

ovenfor, ble innført som følge av mangel på samsvar
mellom datoene i forskjellige rettsakter, og særlig fordi
visse elementer av identifikasjonssystemet skulle være i
full drift innen 31. desember 1999 i samsvar med
ovennevnte forordning.

5) Siden opprettelsen av en elektronisk database for
identifisering og registrering av storfe utgjør et viktig
element i systemet fastsatt ved rådsforordning (EF) nr.
820/97, har Kommisjonen anerkjent at databasene er i full
drift i Østerrike ved vedtak 1999/571/EF(6), i Danmark ved
vedtak 1999/376/EF(7), i Finland ved vedtak 1999/317/EF(8),
i Luxembourg ved vedtak 1999/375/EF(9), i Nederland ved
vedtak 1999/546/EF(10) og i Sverige ved vedtak
1999/693/EF(11).

6) Med hensyn til Tyskland har Kommisjonen mottatt
tilstrekkelige opplysninger til å vurdere databasen som i
full drift, men denne vurderingen kan eventuelt tas opp til
ny gjennomgang som følge av resultatene fra en
forestående kontroll på stedet.

7) Med hensyn til Italia og Det forente kongerike er det
nødvendig med en periode på ytterligere seks måneder for
å fullføre opprettelsen av den ovennevnte databasen.
Derfor bør storfebesetninger i regionene Bozano og Trento
gis status som offisielt fri for tuberkulose og storfe-
besetninger i regionen Bolzano og Storbritannia gis status
som offisielt fri for brucellose til 30. juni 2000, med
forbehold for en ny gjennomgang innen denne datoen.

8) Derfor bør vedtak 1999/466/EF og 1999/467/EF tilpasses
den rettslige situasjonen som gjelder fra 1. januar 2000.

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. desember 1999

om endring av vedtak 1999/466/EF og 1999/467/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse
medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for henholdsvis brucellose og tuberkulose(*)

[meddelt under nummer K(1999) 5007]

(2000/69/EF)

2002/EØS/03/151



GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. I vedtak 1999/466/EF gjøres følgende endringer:

a) I tittelen til vedlegg I utgår ordene «fram til 31. desember 1999».

b) I tittelen til vedlegg II endres ordene «til 31. desember 1999» til «til 30. juni 2000».

2. I vedtak 1999/467/EF gjøres følgende endringer:

a) I tittelen til vedlegg I utgår ordene «til 31. desember 1999».

b) I tittelen til vedlegg II endres ordene «til 31. desember 1999» til «til 30. juni 2000».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 33 av 8.2.2000, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 47 av 21.1.1980, s. 11.
(2) EFT L 166 av 8.7.1993, s. 34.
(3) EFT L 23 av 29.1.1991, s. 29.
(4) EFT L 93 av 8.4.1999, s. 24.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 80/217/EØF av 22. januar
1980 om innføring av fellesskapstiltak for kontroll med
klassisk svinepest(1), sist endret ved rådsvedtak 93/384/EØF(2),
særlig artikkel 14 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kriteriene som er fastsatt ved kommisjonsvedtak
91/42/EØF(3), skal anvendes tilsvarende ved utarbeiding
av beredskapsplaner for bekjempelse av klassisk svinepest.

2) Hellas og Luxembourg har framlagt nasjonale beredskaps-
planer for godkjenning.

3) En gjennomgang har vist at disse planene oppfyller
kriteriene fastsatt i vedtak 91/42/EØF, og gjør det mulig å
oppnå det ønskede målet dersom de gjennomføres på en
effektiv måte.

4) Ved vedtak 1999/246/EF(4) har Kommisjonen godkjent
beredskapsplanene framlagt av visse medlemsstater.

5) Vedtak 1999/246/EF må endres slik at det omfatter planene
framlagt av Hellas og Luxembourg.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 1999/246/EF erstattes med vedlegget til
dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. januar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. januar 2000

om endring av vedtak 1999/246/EF om godkjenning av visse beredskapsplaner for bekjempelse av klassisk
svinepest(*)

(2000/113/EF)

2002/EØS/03/152



VEDLEGG

Belgia
Danmark
Tyskland
Hellas
Spania
Frankrike
Irland
Italia
Luxembourg
Nederland
Østerrike
Portugal
Finland
Sverige
Det forente kongerike
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 190 av 23.7.1999, s. 41, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3) EFT L 27 av 4.2.1993, s. 35.
(4) EFT L 72 av 21.3.1996, s. 39.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 5 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 93/74/EØF(3) ble Danmark, sist
endret ved vedtak 96/218/EF(4), anerkjent som godkjent
fastlands- og kystsone for fisk med hensyn til infeksiøs
hematopoietisk nekrose (IHN) og delvis som godkjent
fastlands- og kystsone for fisk med hensyn til hemoragisk
virusseptikemi (VHS).

2) Danmark har oversendt Kommisjonen relevante
begrunnelser for å utvide den godkjente sonen med hensyn
til VHS.

3) Etter gjennomgåelse av disse opplysningene kan den
godkjente sonen med hensyn til VHS utvides til å omfatte

nedbørfeltene og kystsonene foreslått av Danmark, særlig
Karpu Å, Fiskbæk Å, Gudenåen, Halkær Å, Storåen og
Århus Å.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 93/74/EØF erstattes med vedlegget til
dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. juli 1999

om tredje endring av vedtak 93/74/EØF om Danmarks status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose
og hemoragisk virusseptikemi(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1854]

(1999/489/EF)

2002/EØS/03/153



VEDLEGG

Hansted Å Lønnerup med tilløb
Hovmølle Å Slette Å
Grenå Bredkær Bæk
Treå Vandløb til Kilen
Alling Å Resenkær Å
Kastbjerg Klostermølle Å
Villestrup Å Hvidbjerg Å
Korup Å Knidals Å
Sæby Å Spang Å
Elling Å Simested Å
Uggerby Å Skals Å
Lindenborg Å Jordbro Å
Øster Å Fåremølle Å
Hasseris Å Flynder Å
Binderup Å Damhus Å
Vidkær Å Karup Å
Dybvad Å Fiskbæk Å
Bjørnsholm Å Gudenåen
Trend Å Halkær Å
Lerkenfeld Å Storåen
Vester Å Århus Å
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 192 av 24.7.1999, s. 57, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 5 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatene kan for hele sitt territorium eller deler av
dette få status som godkjent sone fri for visse fiske-
sykdommer.

2) Med sikte på dette har Tyskland ved brev av 18. september
1995 og 17. september 1996 framlagt for Kommisjonen
begrunnelse for å gi, visse deler av nedbørfeltene i Baden
Württemberg status som godkjent sone, samt de nasjonale
bestemmelsene som sikrer at reglene for opprettholdelse av
godkjenningen blir overholdt.   

3) Etter en gjennomgang av disse opplysningene kan visse
soner få status som godkjent fastlandssone med hensyn til
IHN og VHS.  

4) Bestemmelsene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med
uttalelse fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Sonene nevnt i vedlegget, anerkjennes som godkjente
fastlandssoner med hensyn til IHN og VHS.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 6. juli 1999

om utarbeiding av en liste over godkjente soner med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk
virusseptikemi i Tyskland(*)

[meddelt under nummer K(1999) 1975]

(1999/496/EF)

VEDLEGG

Delene av følgende nedbørfelt i Baden Württemberg:

1. Isenburger Tal fra kilden til vannutløpet ved oppdrettsanlegget «Falkenstein».

2. Eyach og dens bielver fra kildene til den første demningen nedstrøms i nærheten av byen Haigerloch. 
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 195 av 28.7.1999, s. 37, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3) EFT L 27 av 4.2.1993, s. 35.
(4) EFT L 72 av 21.3.1996, s. 39.
(5) EFT L 77 av 27.3.1996, s. 33.
(6) EFT L 94 av 9.4.1997, s. 15.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 93/74/EF(3), sist endret ved vedtak
96/218/EF(4), fikk Danmark status som godkjent sone med
hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) for hele
sitt territorium. 

2) Fiskeoppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent med
hensyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS), kan i
medlemsstatene få status som godkjent oppdrettsanlegg fri
for disse sykdommene.

3) Listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Danmark ble
fastsatt ved kommisjonsvedtak 96/233/EF(5), sist endret
ved vedtak 97/234/EF(6).

4) Danmark har framlagt for Kommisjonen begrunnelse for å
gi, med hensyn til VHS, andre fiskeoppdrettsanlegg status
som godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er
godkjent, samt de nasjonale bestemmelsene som sikrer at
reglene for opprettholdelse av godkjenningen overholdes.

5) Kommisjonen og medlemsstatene har gjennomgått de
opplysningene som Danmark har framlagt om disse
oppdrettsanleggene.

6) Denne gjennomgangen har vist at de berørte oppdretts-
anleggene oppfyller kravene i artikkel 6 i direktiv
91/67/EØF.

7) Disse oppdrettsanleggene kan derfor få status som
godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent.

8) Disse oppdrettsanleggene bør tilføyes på listen over
godkjente oppdrettsanlegg.

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 96/233/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. juli 1999

om endring av vedtak 96/233/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Danmark(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2036]

(1999/512/EF)
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VEDLEGG

FISKEOPPDRETTSANLEGG I DANMARK SOM ER GODKJENT MED HENSYN TIL VHS

1. Værum Mølle Dambrug
DK-8900 Randers

2. Trehøje Klækkeri
DK-8766 Nr. Snede

3. Hallesøhus Dambrug
DK-8766 Nr. Snede

4. Løvet Dambrug
DK-8654 Byrup

5. Hallesø Dambrug
DK-8766 Nr. Snede

6. Sillerupvæld Dambrug
DK-7470 Karup

7. Skade Dambrug
DK-8765 Klovborg

8. Vork Dambrug
DK-6040 Egtved

9. Egebæk Dambrug
DK-6880 Tarm

10. Søstremosegaard
DK-4400 Kalundborg

11. Bækkelund Dambrug
DK-6950 Ringkøbing

12. Kjeldbæk Fiskeri
DK-7441 Bording

13. Sangild Dambrug
DK-7470 Karup

14. Lysbro Dambrug
DK-8600 Silkeborg

15. Borups Geddeopdræt
DK-6950 Ringkøbing

16. Bornholms Lakseklækkeri
DK-3730 Nexø

17. Langes Dambrug
DK-6940 Lem St.
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 195 av 28.7.1999, s. 39, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 46.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 98/361/EF(3) utarbeides det en
liste over godkjente soner med hensyn til infeksiøs hema-
topoietisk nekrose (IHN) og hemoragisk virusseptikemi
(VHS) i Spania. 

2) Medlemsstatene kan for hele sitt territorium eller deler av
dette få status som godkjent sone fri for visse fiskesyk-
dommer.

3) Spania har framlagt for Kommisjonen begrunnelse for å gi,
med hensyn til IHN og VHS, visse nedbørfelter eller deler
av disse i regionene Aragon, Navarra og Galicia, status
som godkjent sone samt de nasjonale bestemmelsene som
sikrer at reglene for opprettholdelse av godkjenningen
overholdes.

4) Spania har også framlagt for Kommisjonen begrunnelse
for å gi, med hensyn til IHN og VHS, visse fiskeoppdretts-
anlegg i de samme regionene status som godkjent sone .

5) Etter en gjennomgang av disse opplysningene kan disse
regionene og oppdrettsanleggene få status som godkjent
sone med hensyn til IHN og VHS.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 98/361/EF gjøres følgende endringer:

1. Tittelen erstattes med følgende tekst:

«Kommisjonsvedtak om utarbeiding av en liste over
godkjente soner og godkjente fiskeoppdrettsanlegg med
hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk
virusseptikemi i Spania».

2. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

1. Listen over godkjente fastlandssoner og kystsoner
med hensyn til IHN og VHS i Spania, er oppført i del A i
vedlegget.

2. Listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg med
hensyn til IHN og VHS i Spania, er oppført i del B i
vedlegget.»

3. Vedlegget erstattes med vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 1999

om endring av vedtak 98/361/EF om utarbeiding av en liste over godkjente soner med hensyn til infeksiøs
hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi i Spania(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2038]

(1999/513/EF)

2002/EØS/03/156



VEDLEGG

A. LISTE OVER GODKJENTE SONER MED HENSYN TIL IHN OG VHS I SPANIA

I. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ASTURIAS 

1. Fastlandssoner

Alle nedbørfeltene i regionen Asturias med unntak av nedbørfeltet til elven Eo.

2. Kystsoner

Hele kysten av Asturias.

II. REGION: GALICIA

1. Fastlandssoner

Nedbørfeltene i Galicia:

– herunder nedbørfeltene for elven Eo, elven Sil fra kilden i provinsen León, elven Miño fra kilden fram til
demningen Frieir og elven Limia fra kilden fram til demningen Das Conchas,

– unntatt nedbørfeltene til elven Tamega og bielvene til elven Duero som krysser Galicia.

2. Kystsoner

Kystområdet i Galicia fra munningen av elven Eo (Isla Pancha) til Cabo Silliero ved Ría de Vigo.

Kystområdet fra Cabo Silliero til Punta Picos (munningen av elven Miño) anses som en buffersone.

III. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ARAGÓN 

Fastlandssoner

– elven Aragón fra kilden fram til demningen Caparroso i kommunen Navarra,
– elven Gállego fra kilden fram til demningen Ardisa,
– elven Sotón fra kilden fram til demningen Sotonera,
– elven Isuela fra kilden fram til demningen Arguis,
– elven Flúmen fra kilden fram til demningen Santa Maria de Belsue,
– elven Guatizalema fra kilden fram til demningen Vadiello,
– elven Cinca fra kilden fram til demningen Grado,
– elven Esera fra kilden fram til demningen Barasona,
– elven Noguera-Ribagorzana fra kilden fram til demningen Santa Ana,
– elven Huecha fra kilden fram til demningen Alcala de Moncayo,
– elven Jalón fra kilden fram til demningen Alagón,
– elven Huerva fra kilden fram til demningen Mezalocha,
– elven Aguasvivas fra kilden fram til demningen Moneva,
– elven Martin fra kilden fram til demningen Cueva Foradada,
– elven Escuriza fra kilden fram til demningen Escuriza,
– elven Guadalope fra kilden fram til demningen Caspe,
– elven Matarraña fra kilden fram til demningen Aguas de Pena,
– elven Pena fra kilden fram til demningen Pena,
– elven Guadalaviar-Turia fra kilden fram til demningen Generalísimo i provinsen Valencia,
– elven Mijares fra kilden fram til demningen Arenós i provinsen Castellón.

De andre vassdragene i provinsen Aragón og elven Ebro på strekningen gjennom den nevnte provinsen, anses
som en buffersone.
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IV. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN NAVARRA

Fastlandssoner

– elven Bidasoa fra kilden fram til munningen,
– elven Leizarán fra kilden fram til demningen Leizarán (Muga),
– elven Arakil-Arga fra kilden fram til demningen Falces,
– elven Ega fra kilden fram til demningen Allo,
– elven Aragón fra kilden i provinsen Huesca (Aragón) fram til demningen Caparroso (Navarra).

De andre vassdragene i provinsen Navarra og elven Ebro på strekningen gjennom den nevnte provinsen anses
som en buffersone.

B. LISTE OVER GODKJENTE FISKEOPPDRETTSANLEGG MED HENSYN TIL IHN OG VHS 
I SPANIA

REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ARAGÓN

– Truchas del Prado i Alcalá de Ebro, provinsen Zaragoza (Aragón).
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 6 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fiskeoppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent med
hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og
hemoragisk virusseptikemi (VHS), kan i medlemsstatene
få status som godkjent oppdrettsanlegg fri for disse
sykdommene.

2) Listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland ble
fastsatt ved kommisjonsvedtak 95/124/EF(3), sist endret
ved vedtak 97/228/EF(4).

3) Tyskland har ved brev av 10. desember 1996, 18. desember
1996, 11. februar 1998, 16. mars 1998 og 19. november
1998 framlagt for Kommisjonen begrunnelse for å gi, med
hensyn til IHN og VHS, andre fiskeoppdrettsanlegg status
som godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er
godkjent, samt de nasjonale bestemmelsene som sikrer at
reglene for opprettholdelse av godkjenningen overholdes.

4) Kommisjonen og medlemsstatene har gjennomgått de
opplysningene som Tyskland har framlagt om disse
oppdrettsanleggene.

5) Denne gjennomgangen har vist at enkelte oppdrettsanlegg
oppfyller alle kravene fastsatt i artikkel 6 i direktiv
91/67/EØF. Andre oppdrettsanlegg oppfyller ikke disse
kravene, særlig når det gjelder prøvetakingsprogrammet
eller bestemmelsene om infrastruktur.

6) Oppdrettsanleggene som oppfyller kravene i direktiv
91/67/EØF, kan derfor få status som godkjent oppdretts-
anlegg i en sone som ikke er godkjent.

7) Disse oppdrettsanleggene bør tilføyes på listen over
godkjente oppdrettsanlegg.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 95/124/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 1999

om endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2040]

(1999/521/EF)

2002/EØS/03/157

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 199 av 30.7.1999, s. 73, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3) EFT L 84 av 14.4.1995, s. 6.
(4) EFT L 91 av 5.4.1997, s. 35.



I. FISKEOPPDRETTSANLEGG I NIEDERSACHSEN

1. Jochen Moeller
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck
Anlegg «Fischzucht Harkenbleck»

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(bare klekkeriet)
D-37586 Dassel

3. Dr. R. Rosengarten
D-49124 Georgsmarienhütte
Anlegg «Forellenzucht Sieben Quellen»

4. Ulrike und Gudrun Mühler
D-37186 Moringen
Anlegg «Forellenhof Fredelsloh»

5. Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme
Anlegg «Fischzucht Klaus Kröger»

6. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
D-29465 Schnega
Anlegg «Forellenzucht W. Riggert»

II. FISKEOPPDRETTSANLEGG I THÜRINGEN

1. Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt

2. Firma Hattop
D-98617 Meiningen

3. Thüringer Forstamt Leinefelde
D-37327 Leinefelde
Anlegg «Fischzucht Worbis»

4. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

5. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D-99638 Kindelbrück

6. Forellenhof Wichmar
D-07774 Wichmar

7. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

III. FISKEOPPDRETTSANLEGG I BADEN-WÜRTTEM-
BERG

1. Heiner Feldmann
D-88630 Pfullendorf
Anlegg «Riedlingen/Neufra»

2. Walter Dietmayer
D-72501 Gammertingen
Anlegg «Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen»

3. Heiner Feldmann
D-88630 Pfullendorf
Anlegg «Bad Waldsee»

4. Heiner Feldmann
D-88630 Pfullendorf
Anlegg «Bergatreute»

5. Walter Jenz
D-72649 Wolfschlugen
Anlegg «Wuchzenhofen, Boschenmühle»

6. Peter Schmaus
D-88410 Steinental/Hauerz
Anlegg «Fischzucht Schmaus, Steinental»

7. Josef Schnetz
D-88263 Horgenzell
Anlegg «Fenkenmühle»

8. Erwin Steinhart
D-72513 Hettingen
Anlegg «Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen»

9. Hugo Strobel
D-72505 Hausen am Andelsbach
Anlegg «Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle»

10. Reinhard Lenz
D-64759 Sensbachtal
Anlegg «Forsthaus, Gaimühle»

11. Peter Hofer
D-78727 Aisteig/Oberndorf
Anlegg «Sulzbach»

12. Stephan Hofer
D-78727 Aisteig/Oberndorf
Anlegg «Oberer Lautenbach»

13. Stephan Hofer
D-78727 Aisteig/Oberndorf
Anlegg «Unterer Lautenbach»

14. Stephan Hofer
D-78727 Aisteig/Oberndorf
Anlegg «Schelklingen»

15. Hubert Schuppert
D-88454 Unteressendorf
Anlegg «Brutanlage; Obere Fischzucht»
Anlegg «Mastanlage, Untere Fischzucht»

16. Johannes Dreier
D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen
Anlegg «Brunnentobel»

17. Peter Störk
D-88348 Saulgau
Anlegg «Wagenhausen»

18. Erwin Steinhart
D-73312 Geislingen/St.
Anlegg «Geislingen/St.»
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19. Joachim Schindler
D-72275 Alpirsbach
Anlegg «Forellenzucht Lohmühle»

20. Heribert Wolf
D-72160 Horb-Diessen
Anlegg «Forellenzucht Sohnius»

21. Claus Lehr
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau
Anlegg «Forellenzucht Reinerzau»

22. Hugo Hager
D-88639 Walbertsweiler
Anlegg «Bruthausanlage»

23. Hugo Hager
D-88639 Walbertsweiler
Anlegg «Waldanlage»

24. Gumpper und Stoll
D-72805 Liechtenstein
Anlegg «Forellenhof Rössle; Honau»

25. Ulrich Ibele
D-88271 Pfrungen
Anlegg «Pfrungen»

26. Hans Schmutz
D-89155 Erbach
Anlegg «Brutanlage 1»
Anlegg «Brutanlage 2»
Anlegg «Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)»

27. Wilhelm Drafehn
D-77960 Seelbach
Anlegg «Obersimonswald»

28. Wilhelm Drafehn
D-77960 Seelbach
Anlegg «Brutanlage Seelbach»

29. Franz Schwarz
D-77784 Oberharmersbach
Anlegg «Oberharmersbach»

30. Meinrad Nuber
D-88515 Langenenslingen
Anlegg «Langenenslingen»

31. Anton Spieß
D-88353 Kißleg
Anlegg «Höhmühle»

32. Karl Servay
D-88339 Bad Waldsee
Anlegg «Osterhofen»

33. Kreissportfischereiverein Biberach
D-88400 Biberach

Anlegg «Warthausen»

34. Hans Schmutz
D-89155 Erbach
Anlegg «Gossenzugen»

35. Reinhard Rösch
D-77723 Gengenbach
Anlegg «Haigerach»

36. Harald Tress
D-79787 Unterlauchringen»
Anlegg «Unterlauchringen»

37. Alfred Tröndle
D-79774 Albbruck
Anlegg «Tiefenstein»

38. Alfred Tröndle
D-79774 Unteralpfen
Anlegg «Unteralpfen»

39. Peter Hofer
D-78727 Aisteig/Oberndorf
Anlegg «Schenkenbach»

40. Heiner Feldmann
D-88630 Pfullendorf
Anlegg «Bainders»

IV. FISKEOPPDRETTSANLEGG I NORDRHEIN-
WESTFALEN

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Anlegg «Hirschquelle»

2. Wolfgang Lindhorst-Emme
D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Anlegg «Am Oelbach»

3. Hugo Rameil und Söhne
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück
Anlegg «Sauerländer Forellenzucht».

4. Peter Horres
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter

V. FISKEOPPDRETTSANLEGG I BAYERN

1. Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)
D-97332 Volkach
Anlegg «Wellheim»
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 209 av 7.8.1999, s. 39, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3) EFT L 84 av 14.4.1995, s. 8.
(4) EFT L 275 av 18.11.1995, s. 26.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 5 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatene kan for én eller flere regioner oppnå
statusen godkjent sone fri for infeksiøs hematopoietisk
nekrose (IHN) og hemoragisk virusseptikemi (VHS).

2) Listen over godkjente soner i Frankrike ble fastsatt ved
kommisjonsvedtak 95/125/EF(3), sist endret ved vedtak
95/481/EF(4).

3) Frankrike har framlagt for Kommisjonen begrunnelse for å
gi, med hensyn til IHN og VHS, andre soner status som
godkjent sone samt de nasjonale bestemmelsene som sikrer
at reglene for opprettholdelse av godkjenningen over-
holdes.

4) Kommisjonen og medlemsstatene har gjennomgått de
opplysningene som Frankrike har framlagt om disse
sonene.

5) Denne gjennomgangen har vist at de berørte sonene
oppfyller kravene i artikkel 5 i direktiv 91/67/EØF.

6) Når godkjenningen bare berører en del av et nedbørfelt,
skal det gjennomføres tilleggsundersøkelser i en buffer-
sone som grenser til den delen av nedbørfeltet som
omfattes av godkjenningen.

7) Slike soner bør derfor oppnå status som godkjent sone med
hensyn til IHN og VHS.

8) Disse sonene skal oppføres på listen over godkjente soner.

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 95/125/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. juli 1999

om endring av vedtak 95/125/EF om statusen for Frankrike med omsyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og
hemoragisk virusseptikemi(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2156]

(1999/550/EF)

2002/EØS/03/158



VEDLEGG

Liste over godkjente soner med hensyn til IHN og VHS i Frankrike

1. ADOUR-GARONNE

Nedbørfelt

– bassenget Charente

– bassenget Seudre

– bassengene til elvene ved munningen av Gironde i departementet Charente-Maritime

– nedbørfeltene Nive og Nivelles (departementet Pyrénées-Atlantiques)

– bassenget Forges (departementet Landes)

– nedbørfeltet Dronne (departementet Dordogne) fra kilden fram til demningen Églisottes i Monfourat

– nedbørfeltet Beauronne (departementet Dordogne) fra kilden fram til demningen Faye

– nedbørfeltet Valouse (departementet Dordogne) fra kilden fram til demningen l’Étang des Roches-Noires

– nedbørfeltet Paillasse (departementet Gironde) fra kilden fram til demningen Grand-Forge

– nedbørfeltet Ciron (departementene Lot et Garonne og Gironde) fra kilden fram til demningen Moulin-de-
Castaing

– nedbørfeltet Petite Leyre (departementet Landes) fra kilden fram til demningen Pont-de-l’Espine i Argelouse

– nedbørfeltet Pave (departementet Landes) fra kilden fram til demningen Pave

– nedbørfeltet Escource (departementet Landes) fra kilden fram til demningen Moulin-de-Barbe

– nedbørfeltet Geloux (departementet Landes) fra kilden fram til demningen D38 i Saint-Martin-d’Oney

– nedbørfeltet Estrigon (departementet Landes) fra kilden fram til demningen Campet-et-Lamolère

– nedbørfeltet Estampon (departementet Landes) fra kilden fram til demningen Ancienne Minoterie i Roquefort

– nedbørfeltet Gélise (departementene Landes og Lot-et-Garonne) fra kilden fram til den nedre delen av
demningen der Gélise og Osse møtes

– nedbørfeltet Magescq (departementet Landes) fra kilden fram til munningen

– nedbørfeltet Luys (departementet Pyrénées-Atlantiques) fra kilden fram til demningen Moulin-d’Oro

– nedbørfeltet Neez (departementet Pyrénées-Atlantiques) fra kilden fram til demningen Jurançon

– nedbørfeltet Beez (departementet Pyrénées-Atlantiques) fra kilden fram til demningen Nay

– nedbørfeltet Gave de Cauterets (departementet Hautes-Pyrénées) fra kilden fram til demningen Calypso ved
vannkraftverket i Soulom

Kystområder

Hele Atlanterhavskysten mellom nordgrensen for kysten i departementet Vendée og sørgrensen for kysten i
departementet Charente-Maritime.

2. LOIRE-BRETAGNE

Nedbørfelt

– Alle nedbørfelt i regionen Bretagne, med unntak av følgende nedbørfelt:

– Vilaine

– Aven
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– Ster-Goz

– den nedre delen av nedbørfeltet til Élorn

– bassenget Sèvre-Niortaise

– bassenget Lay

– den øvre delen av bassenget Vienne fram til demningen Nouâtre (departementet Indre)

– bassengene til elvene ved Atlanterhavskysten i departementet Vendée

– den delen av bassenget Loire som utgjør den øvre delen av nedbørfeltet Huisne fra kilden for vassdragene fram
til demningene Ferté-Bernard

Kystområder

Hele kysten av Bretagne, med unntak av følgende deler:

– reden ved Brest

– bukten ved Camaret

– kystsonen mellom Trévignon-odden og munningen av elven Laïta

– kystsonen mellom munningen av elven Tohon og departementsgrensen.
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 211 av 11.8.1999, s. 50, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3) EFT L 269 av 11.11.1995, s. 31.
(4) EFT L 91 av 5.4.1997, s. 33.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fiskeoppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent med
hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og
hemoragisk virusseptikemi (VHS), kan i medlemsstatene
få status som godkjent oppdrettsanlegg fritt for disse
sykdommene.

2) Listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Frankrike ble
fastsatt ved kommisjonsvedtak 95/473/EF(3), sist endret
ved vedtak 97/227/EF(4).

3) Frankrike har framlagt for Kommisjonen begrunnelse for å
gi, med hensyn til IHN og VHS, andre fiskeoppdretts-
anlegg status som godkjent oppdrettsanlegg i en sone som
ikke er godkjent, samt de nasjonale bestemmelsene som
sikrer at reglene for opprettholdelse av godkjenningen
overholdes.

4) Kommisjonen og medlemsstatene har gjennomgått de
begrunnelsene som Frankrike har framlagt fram om disse
oppdrettsanleggene.

5) Denne gjennomgangen har vist at enkelte oppdrettsanlegg
oppfyller kravene fastsatt i artikkel 6 i direktiv 91/67/EØF.

Andre oppdrettsanlegg oppfyller ikke disse kravene, særlig
når det gjelder prøvetakingsprogrammet eller
bestemmelsene om infrastruktur.

6) Oppdrettsanleggene som oppfyller kravene i direktiv
91/67/EØF, kan derfor få status som godkjent oppdretts-
anlegg i en sone som ikke er godkjent.

7) Disse oppdrettsanleggene bør tilføyes på listen over
godkjente oppdrettsanlegg.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 95/473/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. juli 1999

om endring av vedtak 95/473/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Frankrike(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2153]

(1999/556/EF)

2002/EØS/03/159



VEDLEGG

FISKEOPPDRETTSANLEGG I FRANKRIKE SOM ER GODKJENTE MED HENSYN 
TIL IHN OG VHS

1. Adour-Garonne

– Pisciculture de Sarrance
64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

– Pisciculture des Sources
12540 Cornus (Aveyron)

– Pisciculture de Pissos
40410 Pissos (Landes)

– Pisciculture «Les Fontaines d’Escot»
64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

– Pisciculture de la Forge
47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

2. Artois-Picardie

– Pisciculture du Moulin du Roy
62156 Rémy (Pas-de-Calais)

– Pisciculture du Bléquin
62380 Seninghem (Pas-de-Calais)

– Pisciculture de Sangheen
62102 Calais (Pas-de-Calais)

3. Loire-Bretagne

– SCEA «Truites du lac de Cartravers»
Bois-Boscher
22460 Merléac (Côtes-d’Armor)

– Pisciculture du Thélohier
35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

– Pisciculture de Plainville
28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4. Rhin-Meuse

– Pisciculture du ruisseau de Dompierre
55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

– Pisciculture de la source de la Deüe
55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5. Seine-Normandie

– Pisciculture du Vaucheron
55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 219 av 19.8.1999, s. 38, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 373 av 31.12.1990, s 1.
(2) EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1.
(3) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(4) EFT L 315 av 19.11.1997, s. 15
(5) EFT L 37 av 11.2.1999, s. 25.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/675/EØF av 10. desember
1990 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Felles-
skapet fra tredjestater(1), sist endret ved direktiv 96/43/EF(2),
særlig artikkel 9 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991
om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-
kontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater,
og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og
90/675/EØF(3), sist endret ved direktiv 96/43/EF, særlig
artikkel 6 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 97/778/EF(4), sist endret ved
vedtak 1999/121/EF(5), ble det utarbeidet en liste over
grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre
veterinærkontroll med levende dyr og animalske produkter
fra tredjestater.

2) Listen over grensekontrollstasjoner bør ajourføres for
særlig å ta hensyn til utviklingen i visse medlemsstater og
i inspeksjoner i Fellesskapet.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 97/778/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. juli 1999

om endring av vedtak 97/778/EF og om ajourføring av listen over de grensekontrollstasjoner som er godkjent
til å føre veterinærkontroll(*)

[meddelt under nummer K(1999) 2258]

(1999/577/EF)

2002/EØS/03/160
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 276 av 27.10.1999, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(2) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(3) EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1.
(4) EFT L 315 av 19.11.1997, s. 15
(5) EFT L 219 av 19.8.1999, s. 38.

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. oktober 1999

om endring av vedtak 97/778/EF for å ajourføre listen over de grensekontrollstasjoner i
Tyskland som er godkjent til å føre veterinærkontroll(*)

[meddelt under nummer K(1999) 3280]

(1999/700/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering
av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(1), særlig artikkel 6 nr. 2 og 4
og artikkel 33,

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(2), sist endret ved direktiv 96/43/EF(3), særlig artikkel 6 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 97/778/EF(4), sist endret ved vedtak 1999/577/EF(5), ble det utarbeidet en liste over
grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre veterinærkontroll med levende dyr og animalske produkter
fra tredjestater.

2) På anmodning fra vedkommende tyske myndigheter og etter en inspeksjon i Fellesskapet, må en grense-
kontrollstasjon tilføyes på listen.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Listen over tyske grensekontrollstasjoner i vedlegget til vedtak 97/778/EF erstattes med vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. oktober 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

2002/EØS/03/161
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 289 av 11.11.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 291 av 7.10.1992, s. 20.
(4) EFT L 82 av 19.3.1998, s. 50.

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 20 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Som følge av forskjellige arbeider utført i regi av Felles-
skapet, blant annet i form av undersøkelser og seminarer,
bør oppbygningen av datanettet ANIMO revideres slik at
det kan innføres et veterinærsystem som integrerer de
forskjellige edb-brukerprogrammene.

2) Vedtak 92/486/EØF av 25. september 1992 om fastsettelse
av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for
datanettet ANIMO og medlemsstatene(3), sist endret ved
vedtak 98/222/EF(4), bør endres for å sikre at datanettet
ANIMO fortsatt kan fungere etter hensikten.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 92/486/EØF gjøres følgende endringer:

I artikkel 2a skal nytt nr. 4 lyde:

«4. For tidsrommet 1. april til 31. mars 2000 skal samord-
ningsmyndighetene omhandlet i artikkel 1, sørge for at
kontraktene nevnt i samme artikkel forlenges med ett år.

Med hensyn til nr. 4 får følgende prisberegning anvendelse:

386 euro per enhet (sentral enhet, lokal enhet, grense-
kontrollstasjon) for alle ANIMO-enheter oppført i vedtak
96/295/EF, sist endret ved vedtak 98/167/EF(*).
_____________
(*) EFT L 62 av 3.3.1998, s. 33.»

Artikkel 2

Dette vedtak trer i kraft 1. april 1999.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. oktober 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 19. oktober 1999

om endring av vedtak 92/486/EØF om fastsettelse av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for
datanettet ANIMO og medlemsstatene(*)

[meddelt under nummer K(1999) 3358]

(1999/716/EF)

2002/EØS/03/162
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 36 av 11.2.2000, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(2) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(3) EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1.
(4) EFT L 315 av 19.11.1997, s. 15.
(5) EFT L 276 av 27.10.1999, s. 14.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Felles-
skapet fra tredjestater(1), særlig artikkel 6 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991
om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-
kontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater,
og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og
90/675/EØF(2), sist endret ved direktiv 96/43/EF(3), særlig
artikkel 6 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 97/778/EF(4), sist endret ved
vedtak 1999/700/EF(5), ble det utarbeidet en liste over de
grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre
veterinærkontroll med produkter og dyr fra tredjestater.

2) Listen over grensekontrollstasjoner bør ajourføres for å ta
hensyn til særlig utviklingen i visse medlemsstater og i
fellesskapsinspeksjonene.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 97/778/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 31. januar 2000

om endring av vedtak 97/778/EF og om ajourføring av listen over de grensekontrollstasjoner som er godkjent
til å føre veterinærkontroll(*)

[meddelt under nummer K(2000) 209]

(2000/126/EF)

2002/EØS/03/163



17.1.2002 Nr. 3/541EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/542 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/543EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/544 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/545EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/546 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/547EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/548 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/549EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/550 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/551EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Nr. 3/552 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/553EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 55 av 29.2.2000, s. 70, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fiskeoppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent med
hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og
hemoragisk virusseptikemi (VHS), kan i medlemsstatene
få status som godkjent oppdrettsanlegg fri for disse
sykdommene.

2) Østerrike har framlagt for Kommisjonen begrunnelse for å
gi, med hensyn til IHN og VHS, et oppdrettsanlegg status
som godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er
godkjent, samt de nasjonale bestemmelsene som sikrer at
reglene for opprettholdelse av godkjenningen overholdes.

3) Kommisjonen og medlemsstatene har gjennomgått de
begrunnelsene som Østerrike har framlagt for det aktuelle
oppdrettsanlegget.

4) Denne gjennomgangen viser at oppdrettsanlegget oppfyller
alle krav i artikkel 6 i direktiv 91/67/EØF.

5) Det aktuelle oppdrettsanlegget kan derfor få status som
godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Fiskeoppdrettsanlegget nevnt i vedlegget anerkjennes som
godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent med
hensyn til IHN og VHS.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. februar 2000

om utarbeiding av listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Østerrike(*)

[meddelt under nummer K(2000) 375]

(2000/171/EF)

2002/EØS/03/164

VEDLEGG

FISKEOPPDRETTSANLEGG I ØSTERRIKE SOM ER GODKJENT MED HENSYN TIL IHN OG VHS

Alois Köttl
Forellenzucht Alois Köttl
A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 55 av 29.2.2000, s. 71, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3) EFT L 269 av 11.11.1995, s. 31.
(4) EFT L 211 av 11.8.1999, s. 50.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. februar 2000

om endring av vedtak 95/473/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i
Frankrike(*)

[meddelt under nummer K(2000) 377]

(2000/172/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av
akvakulturdyr og akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2), særlig artikkel 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fiskeoppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjente med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)
og hemoragisk virusseptikemi (VHS), kan i medlemsstatene få status som godkjente driftsenheter fri for visse
fiskesykdommer.

2) Listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Frankrike ble fastsatt ved kommisjonsvedtak 95/473/EF(3), sist
endret ved vedtak 1999/556/EF(4).

3) Frankrike har lagt fram for Kommisjonen grunnene for å gi, med hensyn til IHN og VHS, andre
fiskeoppdrettsanlegg status som godkjent driftsenhet i en sone som ikke er godkjent, samt de nasjonale
bestemmelser som sikrer at vilkårene for opprettholdelse av godkjenningen overholdes.

4) Kommisjonen og medlemsstatene har gransket de opplysningene som Frankrike har lagt fram om disse
oppdrettsanleggene.

5) Granskingen viser at de berørte oppdrettsanleggene oppfyller kravene i artikkel 6 i direktiv 91/67/EØF.

6) Derfor kan disse oppdrettsanleggene få status som godkjente driftsenheter i en sone som ikke er godkjent.

7) Disse oppdrettsanleggene skal oppføres på listen over godkjente oppdrettsanlegg.

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 95/473/EF erstattes av vedlegget til dette vedtak.

2002/EØS/03/165
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

FISKEOPPDRETTSANLEGG I FRANKRIKE SOM ER GODKJENTE MED HENSYN 
TIL IHN OG VHS

1. ADOUR-GARONNE

– Pisciculture de Sarrance
64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

– Pisciculture des Sources
12540 Cornus (Aveyron)

– Pisciculture de Pissos
40410 Pissos (Landes)

– Pisciculture de Tambareau
40000 Mont-de-Marsan (Landes)

– Pisciculture «Les Fontaines d’Escot»
64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

– Pisciculture de la Forge
47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

2. ARTOIS-PICARDIE

– Pisciculture du Moulin-du-Roy
62156 Rémy (Pas-de-Calais)

– Pisciculture du Bléquin
62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

– Pisciculture de Sangheen
62102 Calais (Pas-de-Calais)

3. LOIRE-BRETAGNE

– SCEA «Truites du lac de Cartravers»
Bois-Boscher
22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

– Pisciculture du Thélohier
35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

– Pisciculture de Plainville
28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4. RHIN-MEUSE

– Pisciculture du ruisseau de Dompierre
55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

– Pisciculture de la source de la Deüe
55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5. SEINE-NORMANDIE

– Pisciculture du Vaucheron
55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

6. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE

– Pisciculture Charles Murgat
Les Fontaines
38270 Beaufort (Isère) 
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 55 av 29.2.2000, s. 74, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3) EFT L 84 av 14.4.1995, s. 6.
(4) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 73.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fiskeoppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent med
hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og
hemoragisk virusseptikemi (VHS), kan i medlemsstatene
få status som godkjent oppdrettsanlegg fri for disse
sykdommene.

2) Listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland
ble fastsatt ved kommisjonsvedtak 95/124/EF(3), sist
endret ved vedtak 1999/521/EF(4).

3) Tyskland har ved brev av 17. september 1999 framlagt
for Kommisjonen begrunnelse for å gi, med hensyn til
IHN og VHS, visse fiskeoppdrettsanlegg i Niedersachsen
og Baden-Württemburg status som godkjent oppdretts-
anlegg i en sone som ikke er godkjent, samt de nasjonale
bestemmelsene som sikrer at vilkårene for opprett-
holdelse av godkjenningen overholdes.

4) Kommisjonen og medlemsstatene har gjennomgått de
begrunnelsene som Tyskland har framlagt om hvert
oppdrettsanlegg.

5) Denne gjennomgangen viser at de berørte oppdretts-
anleggene oppfyller kravene i artikkel 6 i direktiv
91/67/EØF.

6) De aktuelle oppdrettsanleggene kan derfor få status som
godkjent oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent.

7) Disse oppdrettsanleggene bør tilføyes på listen over
godkjente oppdrettsanlegg.

8) Tyskland har ved brev av 15. september 1999 underrettet
Kommisjonen om at oppdrettsanlegget «Hattop» i
Thüringen, som er oppført på listen i vedlegget til vedtak
95/124/EF, har innstilt driften.

9) Dette oppdrettsanlegget utgår derfor fra listen over
godkjente oppdrettsanlegg.

10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 95/124/EF erstattes av vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. februar 2000

om endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland(*)

[meddelt under nummer K(2000) 378]

(2000/173/EF)

2002/EØS/03/166
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VEDLEGG

I. FISKEOPPDRETTSANLEGG I NIEDERSACHSEN

II. FISKEOPPDRETTSANLEGG I THÜRINGEN

III. FISKEOPPDRETTSANLEGG I BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(bare klekkeriet)
D-37586 Dassel

3. Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte

4. Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme

5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

6. Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

7. Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen

8. Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle

1. Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt

2. Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde

3. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

4. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D-99638 Kindelbrück

5. Forellenhof Wichmar
D-07774 Wichmar

6. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

1. Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

2. Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen

3. Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf

4. Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

5. Oliver Fricke
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2

6. Peter Schmaus
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz

7. Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

8. Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen

9. Hugo Strobel
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach

10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

12. Stephan Hofer
Oberer Lautenbach
D-78727  Aisteig/Oberndorf

13. Stephan Hofer
Unterer Lautenbach
D-78727  Aisteig/Oberndorf

14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727  Aisteig/Oberndorf

15. Hubert Schuppert
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf

16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrazhofen

17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau

18. Erwin Steinhart
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.
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19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

20. Heribert Wolf
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen

21. Claus Lehr
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22. Hugo Hager
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

23. Hugo Hager
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

24. Gumpper und Stöll GmbH
Forellenhof  Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein

25. Ulrich Ibele
Pfrungen
D-88271 Pfrungen

26. Hans Schmutz
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3
(Hausanlage)
D-89155 Erbach

27. Wilhelm Drafehn
Obersimonswald
D-77960 Seelbach

28. Wilhelm Drafehn
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach

29. Franz Schwarz
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

30. Meinrad Nuber
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

31. Anton Spiess
Höhmühle
D-88353 Kissleg

32. Karl Servay
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee

33. Kreissportfischereiverein Biberach
Warthausen
D-88400 Biberach

34. Hans Schmutz
Gossenzugen
D-89155 Erbach

35. Reinhard Rösch
Haigerach
D-77723 Gengenbach

36. Harald Tress
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

37. Alfred Tröndle
Tiefenstein
D-79774 Albbruck

38. Alfred Tröndle
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen

39. Peter Hofer
Schenkenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

40. Heiner Feldmann
Bainders
D-88630 Pfullendorf

41. Andreas Zordel
Fischzucht im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2. Wolfgang Lindhorst-Emme
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3. Hugo Rameil und Söhne
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4. Peter Horres
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter

IV. FISKEOPPDRETTSANLEGG I NORDRHEIN-WESTFALEN

V. FISKEOPPDRETTSANLEGG I BAYERN

1. Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetriebe Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 55 av 29.2.2000, s. 77, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatene kan framlegge for Kommisjonen et
program med sikte på å oppnå statusen godkjent oppdretts-
anlegg i en sone som ikke er godkjent, med hensyn til visse
fiskesykdommer.

2) Frankrike har framlagt for Kommisjonen et program med
hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og
hemoragisk virusseptikemi (VHS), for at oppdretts-
anlegget «Sources de la Fabrique» kan oppnå status som
godkjent driftsenhet.

3) Programmet angir den geografiske beliggenheten til det
aktuelle oppdrettsanlegget, hvilke tiltak offentlige myndig-
heter skal treffe, hvilke rutiner godkjente laboratorier skal
følge, utbredelsen av de aktuelle sykdommene og hvilke
tiltak som skal treffes for å bekjempe sykdommene når de
påvises.

4) Gjennomgåelsen av programmet har vist at det er i samsvar
med bestemmelsene i artikkel 10 i direktiv 91/67/EØF.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Kontrollprogrammet med hensyn til IHN og VHS for
oppdrettsanlegget «Sources de la Fabrique», framlagt av
Frankrike, godkjennes.

Artikkel 2

Frankrike skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme programmet nevnt i artikkel 1. 

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Republikken Frankrike.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. februar 2000

om godkjenning av programmet med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose 
og hemoragisk virusseptikemi framlagt av Frankrike for oppdrettsanlegget 

«Sources de la Fabrique»(*)

[meddelt under nummer K(2000) 379]

(Bare den franske teksten har gyldighet)

(2000/174/EF)

2002/EØS/03/167
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 59 av 4.3.2000, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 46.
(4) EFT L 195 av 28.7.1999, s. 39.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 5 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatene kan for én eller flere fastlands- eller kyst-
soner oppnå statusen godkjent sone fri for infeksiøs hema-
topoietisk nekrose (IHN) og hemoragisk virusseptikemi
(VHS).

2) Ved kommisjonsvedtak 98/361/EF(3), sist endret ved
vedtak 1999/513/EF(4), fikk visse nedbørfelter og
kystområder i Spania status som godkjent fastlandssone og
godkjent kystsone med hensyn til IHN og VHS.

3) Spania har framlagt for Kommisjonen begrunnelse for å gi,
med hensyn til IHN og VHS, visse andre nedbørfelter i de
autonome provinsene Castilla og León status som godkjent
sone, samt de nasjonale bestemmelsene som sikrer at
reglene for opprettholdelse av godkjenningen overholdes.

4) Etter en gjennomgang av disse opplysningene kan disse
nedbørfeltene få status som godkjent sone.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 98/316/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. februar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. februar 2000

om endring av vedtak 98/361/EF om utarbeiding av en liste over godkjente soner med hensyn til infeksiøs
hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi i Spania(*)

[meddelt under nummer K(2000) 373]

(2000/187/EF)

2002/EØS/03/168



VEDLEGG

A. LISTE OVER GODKJENTE SONER MED HENSYN TIL IHN OG VHS I SPANIA

I. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ASTURIAS 

1. Fastlandssoner

Alle nedbørfeltene i regionen Asturias med unntak av nedbørfeltet til elven Eo.

2. Kystsoner

Hele kysten av Asturias.

II. REGION: GALICIA

1. Fastlandssoner

Nedbørfeltene i Galicia:

– herunder nedbørfeltene for elven Eo, elven Sil fra kilden i provinsen León, elven Miño fra kilden fram
til demningen Frieir og elven Limia fra kilden fram til demningen Das Conchas,

– unntatt nedbørfeltene til elven Tamega.

2. Kystsoner

Kystområdet i Galicia fra munningen av elven Eo (Isla Pancha) til Cabo Silliero ved Ría de Vigo.

Kystområdet fra Cabo Silliero til Punta Picos (munningen av elven Miño) anses som en buffersone.

III. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ARAGÓN 

Fastlandssoner

– elven Aragón fra kilden fram til demningen Caparroso i kommunen Navarra,

– elven Gállego fra kilden fram til demningen Ardisa,

– elven Sotón fra kilden fram til demningen Sotonera,

– elven Isuela fra kilden fram til demningen Arguis,

– elven Flumen fra kilden fram til demningen Santa María de Belsue,

– elven Guatizalema fra kilden fram til demningen Vadiello,

– elven Cinca fra kilden fram til demningen Grado,

– elven Esera fra kilden fram til demningen Barasona,

– elven Noguera-Ribagorzana fra kilden fram til demningen Santa Ana,

– elven Huecha fra kilden fram til demningen Alcalá de Moncayo,

– elven Jalón fra kilden fram til demningen Alagón,

– elven Huerva fra kilden fram til demningen Mezalocha,

– elven Aguasvivas fra kilden fram til demningen Moneva,

– elven Martín fra kilden fram til demningen Cueva Foradada,

– elven Escuriza fra kilden fram til demningen Escuriza,

– elven Guadalope fra kilden fram til demningen Caspe,

– elven Matarraña fra kilden fram til demningen Aguas de Pena,

– elven Pena fra kilden fram til demningen Pena,
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– elven Guadalaviar-Turia fra kilden fram til demningen Generalísimo i provinsen Valencia,

– elven Mijares fra kilden fram til demningen Arenós i provinsen Castellón.

De andre vassdragene i provinsen Aragón og elven Ebro på strekningen gjennom den nevnte provinsen, anses
som en buffersone.

IV. REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN NAVARRA

Fastlandssoner

– elven Bidasoa fra kilden fram til munningen,

– elven Leizarán fra kilden fram til demningen Leizarán (Muga),

– elven Arakil-Arga fra kilden fram til demningen Falces,

– elven Ega fra kilden fram til demningen Allo,

– elven Aragón fra kilden i provinsen Huesca (Aragón) fram til demningen Caparroso (Navarra).

De andre vassdragene i provinsen Navarra og elven Ebro på strekningen gjennom den nevnte provinsen, anses
som en buffersone.

V. REGION: DE AUTONOME PROVINSENE CASTILLA OG LEÓN 

Fastlandssoner

– elven Duero fra kilden fram til demningen Aldéavila,

– elven Ebro fra kilden i regionen Cantabria fram til demningen Sobrón,

– elven Queiles fra kilden fram til demningen Los Fayos,

– elven Tiétar fra kilden fram til demningen Rosarito,

– elven Alberche fra kilden fram til demningen Burguillo.

De andre vassdragene i provinsene Castilla og Léon anses som en buffersone.

B. LISTE OVER GODKJENTE FISKEOPPDRETTSANLEGG MED HENSYN TIL IHN 
OG VHS I SPANIA

REGION: DEN AUTONOME PROVINSEN ARAGÓN

– Truchas del Prado i Alcalá de Ebro, provinsen Zaragoza (Aragón).
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 59 av 4.3.2000, s. 17, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1.
(2) EFT L 189 av 3.7.1998, s. 12.
(3) EFT L 347 av 28.11.1992, s. 67.
(4) EFT L 337 av 24.12.1994, s. 88.
(5) EFT L 77 av 19.3.1997, s. 31.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar
1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter(1), sist endret ved direktiv 98/45/EF(2),
særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatene kan for hele sitt territorium eller deler av
dette få status som godkjent sone fri for visse fiske- eller
bløtdyrsykdommer.

2) Ved kommisjonsvedtak 92/538/EØF(3) fikk fastlandssoner
og kystsoner i Storbritannia status som godkjent sone fri
for infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og hemoragisk
virusseptikemi (VHS).

3) Som følge av et bekreftet tilfelle av VHS på øya Gigha,
som utgjør en del av Storbritannia, ble denne øyas status
som godkjent sone med hensyn til VHS trukket tilbake ved
kommisjonsvedtak 94/817/EF(4).

4) Det forente kongerike har framlagt for Kommisjonen et pro-
gram som ble godkjent ved kommisjonsvedtak 97/185/EF(5),
som ble utarbeidet med henblikk på å gjenopprette øya Gighas
status som godkjent sone fri for VHS. 

5) Etter en gjennomgang av de opplysningene Det forente
kongerike har framlagt, har det vist seg at dette
programmet er gjennomført på en tilfredsstillende måte,
siden det ikke er oppdaget tilfeller av VHS gjennom en
grundig test av både villfisk og oppdrettsfisk. 

6) Vilkårene for å gjenopprette øya Gighas status som
godkjent sone fri for VHS, er oppfylt.

7) Av klarhetshensyn bør derfor kommisjonsvedtak
92/538/EØF og 97/185/EF oppheves, og hele Storbritannia
og Nord-Irlands status som godkjent sone med hensyn til
IHN og VHS bør derfor gjenopprettes. 

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Storbritannia er anerkjent som godkjent fastlandssone og
godkjent kystsone for fisk med hensyn til infeksiøs
hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi.

Artikkel 2

Nord-Irland er anerkjent som godkjent fastlandssone og
godkjent kystsone for fisk med hensyn til infeksiøs
hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi.

Artikkel 3 

Vedtak 92/538/EØF og 97/185/EF oppheves.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. februar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. februar 2000

om Storbritannias og Nord-Irlands status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk
virusseptikemi og om oppheving av vedtak 92/538/EØF og 97/185/EF(*)

[meddelt under nummer K(2000) 374]

(2000/188/EF)

2002/EØS/03/169
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 98 av 19.4.2000, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2001 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. 35.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 221 av 9.8.1991, s. 30.
(4) EFT L 289 av 11.11.1999, s. 2.

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 20 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å sikre at datanettet «ANIMO» fungerer, bør de
forskjellige enhetene nevnt i artikkel 1 i vedtak
91/398/EØF(3) identifiseres og listen over dem ajourføres.

2) På anmodning fra Tyskland, Italia, Det forente kongerike,
Finland og Portugal bør listen over «ANIMO»-enheter
fastsatt i kommisjonsvedtak 1999/717/EF(4) endres med
hensyn til de lokale enhetene og grensekontrollstasjonene.

3) Listen må ajourføres og konsolideres med henblikk på å
innføre nye bruksavgifter for medlemsstatene fra 1. april
2000.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Listen over enheter i henhold til artikkel 1 i vedtak
91/398/EØF og deres identifikasjonsnummer skal være som
oppført i vedlegget.

Artikkel 2

Vedtak 1999/717/EF oppheves med virkning fra 1. april 2000.
Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som
henvisninger til dette vedtak.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. mars 2000

om utarbeiding av en liste over enhetene i datanettet «ANIMO» og om oppheving av vedtak 1999/717/EF(*)

[meddelt under nummer K(2000)817]

(2000/287/EF)

2002/EØS/03/170
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(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 243 av 28.9.2000, s. 42, er nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 43/2001 av 30. mars 2001 om
endring av vedlegg VI til EØS-avtala (Trygd), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 30 av 14.6.2001, s. 38.

(1) TEF L 149 av 5.7.1971, s. 2. 

AVGJERD nr. 176

av 24. juni 1999

om refusjon frå den kompetente institusjonen i ein medlemsstat av utgifter
som har kome på under eit opphald i ein annan medlemsstat, etter den framgangsmåten som

er fastsett i artikkel 34 nr. 4 i forordning (EØF) 
nr. 574/72 (96/249/EF) (*)

(2000/582/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJONEN TIL DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA FOR TRYGD FOR
VANDREARBEIDARAR HAR –

med tilvising til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av
trygdeordninger på arbeidstakere og deres familier som flytter innenfor Fellesskapet(1), der han vert pålagd å
handsame alle administrative spørsmål som melder seg i samband med forordning (EØF) nr. 1408/71 og
forordning (EØF) nr. 574/72,

med tilvising artikkel 34 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 574/72 og

ut frå desse synsmåtane:

1) Den kompetente institusjonen skal setje i verk den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 34 nr. 4 i
forordning (EØF) nr. 574/72.

2) Denne framgangsmåten er ei administrativ forenkling og fremjer snøgg refusjon til gagn for den trygda.

3) Difor bør det gjevast betre høve til å nytte framgangsmåten ved å heve den høgstegrensa som er fastsett i
avgjerd nr. 161 av 15. februar 1996, og følgjeleg må avgjerda bytast ut. 

4) Denne avgjerda er teken på dei vilkåra som er fastsette i artikkel 80 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 –

TEKE DENNE AVGJERDA:

1. Føresegnene i artikkel 34 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 574/72 skal nyttast berre når dei samla utgiftene som
har kome på under det mellombels opphaldet, er lågare enn eller lik ein sum som kvar medlemsstat fastset, og
som ikkje må overstige 1 000 EUR.

2. Når dei føresegnene som er nemnde i nr. 1, vert nytta, skal dei utgiftene som har kome på, reknast om etter
den omrekningskursen som gjeld den månaden refusjonen finn stad.

3. Avgjerd nr. 161 vert bytt ut med denne avgjerda, som tek til å gjelde første dagen i månaden etter at ho er
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Arno BOKELOH
President for Den administrative kommisjone

2002/EØS/03/171
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2 første og tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med traktatens mål er det ønskelig å fremme en
harmonisk utvikling av kredittinstitusjonenes virksomhet i
hele Fellesskapet, særlig når det gjelder utstedelse av
elektroniske penger.

2) Visse institusjoner begrenser sin virksomhet til hovedsakelig
å omfatte utstedelse av elektroniske penger. For å unngå
enhver konkurransevridning mellom utstedere av
elektroniske penger, selv når det gjelder anvendelse av
pengepolitiske tiltak, bør disse institusjonene omfattes av
direktiv 2000/12/EF(5), samtidig som det vedtas særlige
bestemmelser for å ta hensyn til deres særtrekk.

3) Definisjonen av kredittinstitusjoner i artikkel 1 i direktiv
2000/12/EF bør derfor utvides til også å omfatte disse
institusjonene.

4) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av 18.
september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet
som institusjon for elektroniske penger, og om tilsyn med

slik virksomhet(6) er institusjoner for elektroniske penger
definert.

5) For å sikre ihendehavernes tillit må elektroniske penger
kunne innløses –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2000/12/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 nr. 1 første ledd skal lyde:

«1. ”kredittinstitusjon”:

a) et foretak hvis virksomhet består i å motta fra
allmennheten innskudd eller andre midler som skal
tilbakebetales, og å yte kreditt for egen regning, 

eller

b) en institusjon for elektroniske penger i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av
18. september 2000 om adgang til å starte og utøve
virksomhet som institusjon for elektroniske
penger, og om tilsyn med slik virksomhet*.

* EFT L 275 av 27.10.2000, s. 39.»

2. I avdeling V skal ny artikkel 33a lyde:

«Artikkel 33a

Artikkel 3 i direktiv 2000/46/EF får anvendelse på
kredittinstitusjoner.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 27. april 2002 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene. 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/28/EF

av 18. september 2000

om endring av direktiv 2000/12/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(*)

2002/EØS/03/172

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 275 av 27.10.2000, s. 37, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001, s. 39.

(1) EFT C 317 av 15.10.1998, s. 12.
(2) EFT C 101 av 12.4.1999, s. 64.
(3) EFT C 189 av 6.7.1999, s. 7.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 15. april 1999 (EFT C 219 av 30.7.1999, s.

421), bekreftet 27. oktober 1999, Rådets felles holdning av 29. november
1999 (EFT C 26 av 28.1.2000, s. 12) og europaparlamentsbeslutning av 11.
april 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 om
adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EFT L 126
av 26.5.2000, s. 1). (6) EFT L 275 av 27.10.2000, s. 39.
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. september 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE H. VÉDRINE

President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2 første og tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kredittinstitusjoner som definert i artikkel 1 nr. 1 første
ledd bokstav b) i direktiv 2000/12/EF(5) har et begrenset
virksomhetsområde.

2) Det må tas hensyn til disse institusjonenes særtrekk og
treffes nødvendige passende tiltak for å samordne og
harmonisere medlemsstatenes lover og forskrifter om
adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon
for elektroniske penger og om tilsyn med slik
virksomhet.

3) I dette direktiv kan elektroniske penger betraktes som en
elektronisk erstatning for mynter og sedler, som er lagret
i en elektronisk innretning, f.eks. et smartkort eller et
dataminne, og som vanligvis er beregnet på elektronisk
betaling av mindre beløp.

4) Den framgangsmåten som er valgt, er egnet til å oppnå
bare den grunnleggende harmonisering som er nødvendig

og tilstrekkelig for å sikre gjensidig anerkjennelse av
tillatelse til og tilsyn med institusjoner for elektroniske
penger, slik at det kan gis én felles tillatelse som er
anerkjent i hele Fellesskapet og utformet slik at den sikrer
ihendehaverens tillit samt anvendelse av prinsippet om
tilsyn ved hjemstatens tilsynsmyndigheter.

5) På bakgrunn av den raske utviklingen innen elektronisk
handel er det ønskelig å fastsette rammeregler som gjør
det mulig å utnytte alle mulige fordeler ved elektroniske
penger, og som særlig hindrer at teknologisk nyskaping
vanskeliggjøres. Ved dette direktiv innføres det derfor en
teknologinøytral rettslig ramme som harmoniserer
tilsynet med institusjoner for elektroniske penger i den
utstrekning dette er nødvendig for å sikre en sunn og
forsvarlig forvaltning av disse institusjonene og særlig
deres finansielle integritet.

6) I henhold til nr. 5 i vedlegg I til direktiv 2000/12/EF har
kredittinstitusjoner allerede lov til å utstede og forvalte
betalingsmidler, herunder elektroniske penger, og å utøve
slik virksomhet i hele Fellesskapet, forutsatt at det
foreligger gjensidig anerkjennelse og at institusjonene er
underlagt den omfattende tilsynsordningen som gjelder
for dem i henhold til Fellesskapets bankdirektiver.

7) Det er berettiget og ønskelig at det innføres en egen
tilsynsordning for institusjoner for elektroniske penger
som, selv om den bygger på den ordningen som gjelder
for andre kredittinstitusjoner, særlig direktiv 2000/12/EF
unntatt avdeling V kapittel 2 og 3, skiller seg fra den,
fordi utstedelse av elektroniske penger på grunn av disse
pengenes særskilte karakter som elektronisk erstatning
for mynter og sedler i seg selv ikke utgjør mottak av
innskudd i henhold til artikkel 3 i direktiv 2000/12/EF
dersom de mottatte midler umiddelbart byttes mot
elektroniske penger.

8) Mottak av midler fra offentligheten i bytte mot
elektroniske penger som gir opphav til en kreditsaldo på
en konto i den utstedende institusjon, utgjør mottak av
innskudd og andre midler som skal tilbakebetales i
henhold til direktiv 2000/12/EF.

9) For å sikre ihendehaverens tillit må elektroniske penger
kunne innløses. At de kan innløses, innebærer ikke
nødvendigvis at de midler som mottas i bytte mot
elektroniske penger, skal betraktes som innskudd eller

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF

av 18. september 2000

om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger
og om tilsyn med slik virksomhet(*)

2002/EØS/03/173

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 275 av 27.10.2000, s. 39, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001, s. 40.

(1) EFT C 317 av 15.10.1998, s. 7.
(2) EFT C 101 av 12.4.1999, s. 64.
(3) EFT C 189 av 6.7.1999, s. 7.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 15. april 1999 (EFT C 219 av 30.7.1999, s.

415), bekreftet 27. oktober 1999, Rådets felles holdning av 29. november
1999 (EFT C 26 av 28.1.2000, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 11.
april 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 16. juni
2000.

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 om
adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EFT L 126
av 26.5.2000, s. 1). Direktivet sist endret ved direktiv 2000/28/EF (EFT L
275 av 27.10.2000, s. 37).



andre midler som skal tilbakebetales i henhold til direktiv
2000/12/EF.

10) Innløsing skal alltid skje etter pålydende verdi.

11) Av hensyn til de særlige risikoer som er forbundet med
utstedelse av elektroniske penger, bør denne tilsyns-
ordningen være mer målrettet og dermed enklere enn den
som gjelder for kredittinstitusjoner, særlig ved at kravene
til startkapital er lavere og ved at direktiv 93/6/EØF(1) og
avdeling V kapittel 2 avsnitt II og III i direktiv
2000/12/EF ikke får anvendelse.

12) Det er imidlertid nødvendig å bevare like konkurranse-
vilkår mellom institusjoner for elektroniske penger og
andre kredittinstitusjoner som utsteder elektroniske
penger, og dermed sikre rettferdig konkurranse mellom
flere typer institusjoner til fordel for ihendehaverne.
Dette er oppnådd ved at den nevnte forenkling av
tilsynsordningen for institusjoner for elektroniske penger
oppveies av bestemmelser som er strengere enn dem som
gjelder for andre kredittinstitusjoner, særlig når det
gjelder begrensninger på den virksomhet institusjoner for
elektroniske penger kan utøve, og framfor alt de
investeringsbegrensninger de av forsiktighetshensyn er
pålagt for å sikre at deres finansielle passiva knyttet til
utestående elektroniske penger til enhver tid er dekket av
tilstrekkelig likvide aktiva med lav risiko.

13) I påvente av en harmonisering av tilsynet med de deler av
kredittinstitusjonenes virksomhet som utføres av andre
for institusjonenes regning, bør institusjoner for
elektroniske penger ha sunne og forsvarlige framgangs-
måter for forvaltning og kontroll. Siden driftsmessige og
andre oppgaver knyttet til utstedelse av elektroniske
penger kan utføres av foretak som ikke er underlagt
tilsyn, er det av vesentlig betydning at institusjoner for
elektroniske penger har en intern struktur som står i
forhold til de finansielle og ikke-finansielle risikoer som
de utsettes for.

14) Utstedelse av elektroniske penger kan påvirke det
finansielle systems stabilitet og betalingssystemenes
evne til å fungere smidig. Det er nødvendig med et nært
samarbeid ved vurderingen av de elektroniske penge-
systemenes integritet.

15) Vedkommende myndigheter bør gis mulighet til å gi
unntak fra visse eller alle krav i dette direktiv for
institusjoner for elektroniske penger som utøver
virksomhet utelukkende på vedkommende medlemsstats
territorium.

16) Vedtakelse av dette direktiv er det best egnede middel til
å oppnå de ønskede mål. Direktivet begrenser seg til det

minimum som er nødvendig for å nå disse målene og går
ikke lenger enn det som er nødvendig for dette formål.

17) Det bør fastsettes bestemmelser om at dette direktiv skal
gjennomgås på nytt i lys av erfaringene med
markedsutviklingen og vernet av ihendehavere av
elektroniske penger.

18) Den rådgivende komité for bankspørsmål er blitt rådspurt
om vedtakelsen av dette direktiv –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde, definisjoner og virksomhetsbegrensning

1. Dette direktiv får anvendelse på institusjoner for
elektroniske penger.

2. Det får ikke anvendelse på institusjonene nevnt i artikkel
2 nr. 3 i direktiv 2000/12/EF.

3. I dette direktiv menes med:

a) «institusjon for elektroniske penger»: et foretak eller en
annen juridisk person, som ikke er en kredittinstitusjon i
henhold til artikkel 1 nr. 1 første ledd bokstav a) i direktiv
2000/12/EF, og som utsteder betalingsmidler i form av
elektroniske penger,

b) «elektroniske penger»: en pengeverdi i form av en fordring
på utstederen som er

i) lagret i en elektronisk innretning,

ii) utstedt etter mottak av midler som ikke kan beløpe seg
til mindre enn den utstedte pengeverdi,

iii) godtatt som betalingsmiddel av andre foretak enn
utstederen.

4. Medlemsstatene skal forby personer eller foretak som
ikke er kredittinstitusjoner i henhold til artikkel 1 nr. 1 første
ledd i direktiv 2000/12/EF å utøve virksomhet som består i å
utstede elektroniske penger.

5. Den forretningsvirksomhet som institusjoner for
elektroniske penger kan utøve ved siden av utstedelse av
elektroniske penger, skal begrenses til:

a) yting av nær tilknyttede finansielle og ikke-finansielle
tjenester, for eksempel forvaltning av elektroniske penger,
gjennom utføring av driftsmessige og andre oppgaver
knyttet til utstedelsen, samt utstedelse og forvaltning av
andre betalingsmidler, med unntak av yting av enhver form
for kreditt, og
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(1) Rådsdirektiv 93/6/EØF av 15. mars 1993 om investeringsforetaks og
kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad (EFT L 141 av 11.6.1993, s. 1).
Direktivet sist endret ved direktiv 98/33/EF (EFT L 204 av 21.7.1998, s.
29).



b) lagring av data på den elektroniske innretningen på vegne
av andre foretak eller offentlige institusjoner.

Institusjoner for elektroniske penger kan ikke ha eierandeler i
andre foretak, med mindre disse foretakene utfører
driftsmessige eller andre oppgaver knyttet til elektroniske
penger som utstedes eller distribueres av vedkommende
institusjon.

Artikkel 2

Anvendelse av bankdirektivene

1. Med mindre noe annet er uttrykkelig fastsatt, får bare
henvisninger til kredittinstitusjoner i direktiv 91/308/EØF(1)
og direktiv 2000/12/EF unntatt avdeling V kapittel 2
anvendelse på institusjoner for elektroniske penger.

2. Artikkel 5, 11, 13, 19, 20 nr. 7 og artikkel 51 og 59 i
direktiv 2000/12/EF får ikke anvendelse. Ordningene med
gjensidig anerkjennelse omhandlet i direktiv 2000/12/EF får
ikke anvendelse på andre deler av virksomheten til
institusjoner for elektroniske penger enn utstedelse av
elektroniske penger.

3. Mottak av midler i henhold til artikkel 1 nr. 3 bokstav b)
ii) utgjør ikke et innskudd eller andre midler som skal
tilbakebetales i henhold til artikkel 3 i direktiv 2000/12/EF
dersom de mottatte beløp umiddelbart byttes mot elektroniske
penger.

Artikkel 3

Innløsing

1. En ihendehaver av elektroniske penger kan i
gyldighetstiden kreve at utstederen innløser dem til pålydende
verdi i mynter og sedler eller ved overføring til en konto uten
andre kostnader enn dem som er strengt nødvendige for å
utføre denne transaksjonen.

2. Vilkårene for innløsing skal framgå klart av avtalen
mellom utsteder og ihendehaver.

3. I avtalen kan det fastsettes et minstebeløp for innløsing.
Beløpet kan ikke overstige 10 euro.

Artikkel 4

Krav til startkapital og løpende ansvarlig kapital

1. En institusjon for elektroniske penger skal ha en
startkapital som definert i artikkel 34 nr. 2 punkt 1 og 2 i
direktiv 2000/12/EF på minst 1 million euro. Uten hensyn til
nr. 2 og 3 skal institusjonens ansvarlige kapital som definert i
direktiv 2000/12/EF ikke være under dette beløp.

2. En institusjon for elektroniske penger skal til enhver tid
ha en ansvarlig kapital som er lik eller større enn 2 % av det
høyeste av følgende to beløp: den aktuelle verdi eller
gjennomsnittsverdien for de siste seks måneder av
institusjonens samlede finansielle passiva knyttet til utestående
elektroniske penger.

3. En institusjon for elektroniske penger som ennå ikke har
vært i drift i seks måneder, medregnet dagen da driften startet,
skal ha en ansvarlig kapital som er lik eller større enn 2 % av
det høyeste av følgende to beløp: den aktuelle verdi eller det
samlede beløp som er fastsatt som mål etter seks måneder for
institusjonens finansielle passiva knyttet til utestående
elektroniske penger. Det samlede beløp som er fastsatt som
mål etter seks måneder for institusjonens finansielle passiva
knyttet til utestående elektroniske penger, skal framgå av dens
virksomhetsplan med forbehold for eventuelle endringer etter
krav fra vedkommende myndigheter.

Artikkel 5

Investeringsbegrensninger

1. En institusjon for elektroniske penger skal ha
investeringer for et beløp som minst svarer til dens finansielle
passiva knyttet til utestående elektroniske penger, men bare i
følgende aktiva:

a) aktiva som i henhold til artikkel 43 nr. 1 bokstav a) punkt
1, 2, 3 og 4 og artikkel 44 nr. 1 i direktiv 2000/12/EF skal
gis en kredittrisikovekting på null prosent, og som er
tilstrekkelig likvide,

b) folioinnskudd i kredittinstitusjoner i sone A som definert i
direktiv 2000/12/EF, og

c) gjeldsinstrumenter som

i) er tilstrekkelig likvide,

ii) ikke omfattes av nr. 1 bokstav a),

iii) er anerkjent av vedkommende myndigheter som
kvalitetseiendeler i henhold til artikkel 12 nr. 2 i
direktiv 93/6/EØF, og

iv) er utstedt av andre foretak enn dem som har en
kvalifisert eierandel som definert i artikkel 1 i direktiv
2000/12/EF i den berørte institusjon for elektroniske
penger, eller som skal inngå i slike foretaks
konsoliderte regnskaper.

2. Investeringene nevnt i nr. 1 bokstav b) og c) kan ikke
overstige 20 ganger den ansvarlige kapital i den berørte
institusjon for elektroniske penger, og skal være underlagt
begrensninger som skal være minst like strenge som dem som
gjelder for kredittinstitusjoner i samsvar med avdeling V
kapittel 2 avsnitt III i direktiv 2000/12/EF.
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3. For å sikre seg mot markedsrisikoer knyttet til utstedelse
av elektroniske penger og til investeringene nevnt i nr. 1 kan
institusjoner for elektroniske penger bruke tilstrekkelig likvide
rente- og valutakursrelaterte poster utenfor balansen i form av
børsomsatte derivater (dvs. ingen ikke-børsomsatte derivater)
som er underlagt daglige marginkrav, eller valutakontrakter
med en opprinnelig løpetid på minst 14 kalenderdager. Bruk av
derivater etter første punktum er tillatt bare dersom hensikten
er å fjerne markedsrisikoen helt og, i den grad det er mulig,
dette faktisk skjer.

4. Medlemsstatene skal innføre passende begrensninger på
de markedsrisikoer institusjoner for elektroniske penger kan
påta seg i forbindelse med investeringene nevnt i nr. 1.

5. Ved anvendelsen av nr. 1 skal aktiva vurderes til den
laveste av følgende to verdier: anskaffelseskostnad eller
markedsverdi.

6. Dersom verdien av aktivaene nevnt i nr. 1 blir lavere enn
summen av finansielle passiva knyttet til utestående
elektroniske penger, skal vedkommende myndigheter påse at
den berørte institusjon for elektroniske penger treffer passende
tiltak for raskt å rette opp dette forhold. For dette formål kan
vedkommende myndigheter midlertidig tillate at institusjonen
dekker sine finansielle passiva knyttet til utestående
elektroniske penger ved hjelp av andre aktiva enn dem som er
nevnt i nr. 1, opptil et beløp som ikke overstiger 5 % av disse
passivaene eller institusjonens samlede ansvarlige kapital,
dersom sistnevnte beløp er lavere.

Artikkel 6

Vedkommende myndigheters kontroll med særlige krav

Vedkommende myndigheter skal påse at beregningene for å
kontrollere om artikkel 4 og 5 er overholdt, utføres minst to
ganger i året, enten av institusjonen for elektroniske penger,
som skal oversende resultatene samt andre påkrevde data til
vedkommende myndigheter, eller av vedkommende
myndigheter på grunnlag av data framskaffet av institusjonen
for elektroniske penger. 

Artikkel 7

Sunn og forsvarlig forvaltning

Institusjoner for elektroniske penger skal ha en god og
forsvarlig ledelse, forsvarlig forvaltnings- og regnskapspraksis
og hensiktsmessige internkontrollordninger. Disse skal stå i
forhold til de finansielle og ikke-finansielle risikoer
institusjonene er utsatt for, herunder tekniske risikoer og
risikoer knyttet til rutinene, samt risikoer i forbindelse med
virksomhet som utøves i samarbeid med foretak som utfører
driftsmessige eller andre oppgaver knyttet til institusjonenes
virksomhet.

Artikkel 8

Unntak

1. Medlemsstatene kan tillate at deres vedkommende
myndigheter unnlater å anvende enkelte eller samtlige
bestemmelser i dette direktiv samt i direktiv 2000/12/EF på en
institusjon for elektroniske penger dersom

a) all forretningsvirksomhet nevnt i artikkel 1 nr. 3 bokstav a)
i dette direktiv hos institusjonen gir opphav til samlede
finansielle passiva knyttet til utestående elektroniske
penger som vanligvis ikke overstiger 5 millioner euro og
aldri overstiger 6 millioner euro, eller

b) de elektroniske pengene som utstedes av institusjonen,
godtas som betalingsmiddel bare av institusjonens
eventuelle datterforetak som utfører driftsmessige eller
andre oppgaver knyttet til de elektroniske pengene som
utstedes eller distribueres av den berørte institusjon,
institusjonens hovedforetak eller av dette hovedforetakets
eventuelle andre datterforetak, eller

c) de elektroniske pengene som utstedes av institusjonen,
godtas som betalingsmiddel bare av et begrenset antall
foretak som klart skiller seg ut ved

i) sin beliggenhet i de samme lokaler eller innenfor et
annet begrenset lokalt område, eller

ii) sin nære finansielle eller forretningsmessige
forbindelse med den utstedende institusjon, for
eksempel i form av en felles markedsførings- eller
distribusjonsordning.

I avtalene som ligger til grunn for virksomheten, skal det være
fastsatt at det beløp som kan være lagret på den elektroniske
innretningen som stilles til ihendehavernes rådighet for
betalingsformål, ikke kan overstige 150 euro.

2. En institusjon for elektroniske penger som er blitt
innrømmet unntak etter nr. 1, skal ikke omfattes av ordningene
for gjensidig anerkjennelse fastsatt i direktiv 2000/12/EF.

3. Medlemsstatene skal kreve at alle institusjoner for
elektroniske penger som er blitt unntatt fra anvendelsen av
dette direktiv og direktiv 2000/12/EF, regelmessig avlegger
rapport om sin virksomhet, herunder om sine samlede
finansielle passiva knyttet til elektroniske penger.

Artikkel 9

Ervervede rettigheter

Institusjoner for elektroniske penger som er omfattet av dette
direktiv og som har startet sin virksomhet i henhold til gjeldende
bestemmelser i den medlemsstat der de har sin hoved-
administrasjon før ikrafttredelsesdatoen for bestemmelsene

Nr. 3/596 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/597EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

vedtatt til gjennomføring av dette direktiv, eller før datoen nevnt
i artikkel 10 nr. 1 dersom denne kommer først, skal anses for å
ha tillatelse. Medlemsstatene skal kreve at slike institusjoner for
elektroniske penger framlegger for vedkommende myndigheter
alle relevante opplysninger slik at disse innen seks måneder fra
ikrafttredelsesdatoen for bestemmelsene vedtatt til gjennom-
føring av dette direktiv kan vurdere om institusjonene oppfyller
kravene i dette direktiv, hvilke tiltak som skal treffes for å sikre
at de overholdes, eller om tillatelsen bør tilbakekalles. Dersom
kravene ikke er oppfylt innen seks måneder fra datoen nevnt i
artikkel 10 nr. 1, skal vedkommende institusjon for elektroniske
penger ikke lenger være omfattet av gjensidig anerkjennelse
etter dette tidspunkt.

Artikkel 10

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 27. april 2002 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 11

Revisjon

Senest 27. april 2005 skal Kommisjonen framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av
dette direktiv, særlig om

– tiltak truffet for å beskytte ihendehavere av elektroniske
penger, herunder eventuelt behovet for å innføre en
garantiordning,

– kapitalkrav,

– unntak, og

– eventuelt behovet for et forbud mot at det betales renter av
midler mottatt i bytte mot elektroniske penger,

om nødvendig vedlagt forslag til revisjon av direktivet.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. september 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE H. VÉDRINE

President Formann
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 5 av 10.1.2001, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001, s.
41.

(1) EFT L 101 av 1.4.1998, s. 24.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
98/10/EF av 26. februar 1998 om anvendelse av vilkår for
tilgang til åpne telenett (ONP) for taletelefoni og om
opprettelse av en universell tjeneste på telekommunikasjons-
området under konkurranseforhold(1), særlig artikkel 28, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 28 i direktiv 98/10/EF er det fastsatt at vedlegg
III kan endres slik at det kan tilpasses til den tekniske
utvikling og til utviklingen i etterspørselen i markedet.

2) ETSIs tekniske rapport ETR 138 om tjenestekvalitet nevnt
i vedlegg III til direktiv 98/10/EF er ikke tilpasset et
liberalisert marked med flere operatører. Som erstatning
for dokumentet ETSI ETR 138 har Det europeiske
standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner (ETSI)
vedtatt ETSI-veiledning EG 201 769-1, som er utarbeidet
på grunnlag av et sett med forslag fra Kommisjonen,
samtidig som det ble tatt hensyn til uttalelsene fra ONP-
komiteen og markedsdeltakerne.

3) De to parametrene «prosent mislykkede anrop» og
«oppsettingstid for samtale» er i ferd med å bli mindre
viktige på grunn av den høye kvaliteten til de digitale
fasttelefonnettene, og medlemsstatene bør derfor kunne
avstå fra å kreve at operatørene måler disse to parametrene
dersom kvaliteten er tilfredsstillende.

4) Endringen av vedlegg III til direktiv 98/10/EF, vedtatt ved
dette vedtak, inneholder det harmoniserte settet med

parametrer for tjenestekvalitet som skal brukes i hele Den
europeiske union, men medlemsstatene kan i tillegg vedta
å innlemme andre parametrer.

5) I samsvar med artikkel 28 i direktiv 98/10/EF har
Kommisjonen framlagt et utkast til vedtak for ONP-
komiteen til uttalelse etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 30 i direktiv 98/10/EF.

6) Endringen av vedlegg III til direktiv 98/10/EF, vedtatt i dette
vedtak, er i samsvar med uttalelse fra ONP-komiteen –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg III til direktiv 98/10/EF erstattes med vedlegget til
dette vedtak.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal treffe alle de tiltak som er nødvendige for
å etterkomme dette vedtak, innen to måneder etter at det er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. desember 2000

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/10/EF av 26. februar 1998 om anvendelse
av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) for taletelefoni og om opprettelse av en universell tjeneste på

telekommunikasjonsområdet under konkurranseforhold(*)

[meddelt under nummer K(2000) 4078]

(2001/22/EF)

2002/EØS/03/174



VEDLEGG

«VEDLEGG III

PARAMETRER FOR LEVERINGSTID OG TJENESTEKVALITET, DEFINISJONER OG MÅLEMETODER
I SAMSVAR MED KRAVENE I ARTIKKEL 12

Parameter (Merknad 1) Definisjon Målemetode

Leveringstid for førstegangstilknytning ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Feilprosent per tilknytningslinje ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Feilopprettingstid ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Prosent mislykkede anrop (Merknad 2) ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Oppsettingstid for samtale (Merknad 2) ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Svartid for sentralbordtjenester ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Svartid for nummeropplysningstjenester ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Andel av offentlige mynt- og korttelefonapparater ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1
som faktisk fungerer

Klager med hensyn til faktureringen ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1, versjon 1.1.1 (april 2000).

Merknad 1

Parametrene bør gjøre det mulig å analysere kvaliteten på regionalt nivå (dvs. ikke under nivå 2 i nomenklatur over regionale statistikkenheter
(NUTS), utarbeidet av Eurostat.)

Merknad 2

Medlemsstatene kan vedta å ikke kreve ajourførte opplysninger med hensyn til ytelse for disse to parametrene dersom det foreligger bevis for at
ytelsen på disse to områdene er tilfredsstillende.»
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) På Det europeiske råds ekstraordinære møte i Lisboa 23.-
24. mars 2000 ble det konkludert med at dersom Europa
skal kunne dra full nytte av det potensialet for vekst og
skaping av arbeidsplasser som ligger i den kunnskaps-
baserte digitale økonomien, må næringslivet og borgerne
ha tilgang til en rimelig kommunikasjonsinfrastruktur i
verdensklasse og et bredt spekter av tjenester. Medlems-
statene og Kommisjonen oppfordres til å arbeide sammen
om å innføre større konkurranse med hensyn til lokale
aksessnett innen utgangen av 2000, og gi atskilt tilgang
til aksesslinjer for å medvirke til at prisene på bruken av
Internett kan reduseres vesentlig. På sitt møte 20. juni
2000 i Feira godkjente Det europeiske råd den foreslåtte
handlingsplanen «e-Europa», der atskilt tilgang til
aksesslinjen er satt opp som en kortsiktig prioritering.

2) Atskilt tilgang til aksesslinjen bør utfylle de eksisterende
bestemmelsene i fellesskapsretten som sikrer alle borgere
i Den europeiske union rimelig tilgang til en universell
tjeneste ved å styrke konkurransen, sikre økonomisk
effektivitet og tilby brukerne flest mulig fordeler.

3) «Aksesslinjen» er det fysiske metalliske symmetriske
parkabelsambandet i det offentlige fasttelefonnettet som
knytter nett-termineringspunktet i abonnentens lokaler til

hovedkoplingen eller et tilsvarende anlegg. Det framgår
av Kommisjonens femte rapport om gjennomføring av
regelverket på teleområdet at det lokale aksessnettet
fremdeles er et av de minst konkurransepregede
områdene innenfor det liberaliserte telekommunikasjons-
markedet. Nye operatører har ikke en utbygd alternativ
nettinfrastruktur, og kan ikke ved bruk av tradisjonell
teknologi oppnå de stordriftsfordelene og den dekning
som meldte operatører med en sterk markedsstilling på
markedet for det offentlige fasttelefonnettet har. Dette
kommer av at disse operatørene i relativt lang tid har
bygd opp sin lokale infrastruktur med metallkabler under
beskyttelse av eneretter og kunnet finansiere
investeringskostnadene ved hjelp av monopolinntekter.

4) I europaparlamentsresolusjon av 13. juni 2000 om
kommisjonsmeldingen om ny gjennomgåelse for 1999 av
rammeregelverket for kommunikasjon understrekes det
at det er viktig å gi sektoren en mulighet til å bygge opp
infrastruktur som fremmer utviklingen av elektronisk
kommunikasjon og e-handel, og å innføre et regelverk
som er i stand til å understøtte denne veksten. Parla-
mentet fastslår at det for tiden først og fremst er metall-
infrastrukturen til dominerende operatører som berøres
av atskilt tilgang til aksesslinjene, og at investeringer i
alternativ infrastruktur må kunne garantere en rimelig
avkastning, da dette kan lette utviklingen av slik
infrastruktur i de områdene der den fremdeles er svakt
utbygd.

5) Nye aksesslinjer med optiske fibrer med høy kapasitet
direkte til storbrukere utgjør et eget marked som er under
utvikling på konkurransemessige vilkår og med nye
investeringer. Denne forordning omhandler derfor tilgang
til metalliske aksesslinjer uten at det berører nasjonale
forpliktelser med hensyn til andre typer tilgang til lokal
infrastruktur.

6) Det vil ikke være økonomisk lønnsomt innenfor et
rimelig tidsperspektiv for nye operatører å anlegge en
infrastruktur som er helt parallell til de etablerte
operatørenes lokale metalliske infrastruktur. Alternativ
infrastruktur som kabelfjernsyn, satellitt og radiobaserte
aksesslinjer har foreløpig generelt sett ikke samme
funksjonalitet og er ikke like godt utbygd, selv om
situasjonen kan variere fra medlemsstat til medlemsstat.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2887/2000

av 18. desember 2000

om atskilt tilgang til aksesslinjen(*)

2002/EØS/03/175

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 336 av  30.12.2000, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001, s. 42.

(1) Uttalelse avgitt 19. oktober 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 26. oktober 2000 (ennå ikke offentliggjort i

EFT), og rådsbeslutning av 5. desember 2000.



7) Ved atskilt tilgang til aksesslinjen er det mulig for nye
operatører å konkurrere med meldte operatører om å tilby
dataoverføring med høy bithastighet for fast Internett-
tilgang, multimediebruk basert på digital abonnentlinje-
teknologi (DSL-teknologi) og taletelefonitjenester. En
rimelig anmodning om atskilt tilgang forutsetter at slik
tilgang er nødvendig for at den tilgangsberettigede skal
kunne tilby tjenester, og at avslag på anmodningen vil
kunne hindre, begrense eller vri konkurransen innenfor
denne sektoren.

8) Denne forordning pålegger bare de operatører som de
nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til de
relevante fellesskapsbestemmelser har meddelt har en
sterk markedsstilling på markedet for offentlige
fasttelefonnett (heretter kalt «meldte operatører») å tilby
atskilt tilgang til metalliske aksesslinjer. Medlemsstatene
har allerede meddelt Kommisjonen navnene på de
operatørene på markedet for offentlige fasttelefonnett
som har en sterk markedsstilling i henhold til vedlegg I
del 1 til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF av
30. juni 1997 om samtrafikk på telekommunikasjons-
området med henblikk på å sikre universelle tjenester og
samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om
tilgang til åpne telenett (ONP)(1) og europaparlaments-
og rådsdirektiv 98/10/EF av 26. februar 1998 om
anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP)
for taletelefoni og om opprettelse av en universell
tjeneste på telekommunikasjonsområdet under
konkurranseforhold(2).

9) En meldt operatør kan ikke pålegges å tilby tilgangstyper
han ikke har adgang til å levere, for eksempel dersom det
å etterkomme en anmodning kan føre til at en uavhengig
tredjemanns rettigheter krenkes. Forpliktelsen til å tilby
atskilt tilgang til aksesslinjen innebærer ikke at meldte
operatører må bygge opp helt ny lokal nettinfrastruktur
bare for oppfylle de tilgangsberettigedes krav.

10) Selv om markedsmessige forhandlinger er å foretrekke
for å komme fram til enighet om tekniske og prismessige
spørsmål som gjelder tilgang til aksesslinjen, viser
erfaringene at det i de fleste tilfeller er nødvendig at
reguleringsmyndighetene griper inn på grunn av den
manglende balansen mellom forhandlingsstyrken til den
nye operatøren og den meldte operatøren, og på grunn av
mangelen på andre alternativer. I visse tilfeller kan de
nasjonale reguleringsmyndighetene i samsvar med
Fellesskapets regelverk gripe inn på eget initiativ for å
sikre rettferdig konkurranse, økonomisk effektivitet og
flest mulig fordeler for sluttbrukerne. Dersom den meldte
operatøren ikke overholder fristene, bør den tilgangs-
berettigede ha rett til erstatning.

11) Med hensyn til aksesslinjen og tilhørende ressurser må
reglene for beregning av kostnader og priser være
oversiktlige, innebære likebehandling og være objektive
for å sikre rettferdige vilkår. Reglene for prisfastsettelse
bør sikre at den operatør som tilbyr tilgang til
aksesslinjen, får dekket sine relevante kostnader og
oppnår en rimelig fortjeneste med sikte på å sikre en
langsiktig utbygging og modernisering av den lokale
aksessinfrastrukturen. Reglene for prisfastsettelse for
aksesslinjen bør fremme en rettferdig og bærekraftig
konkurranse, samtidig som det tas hensyn til behovet for
å investere i alternativ infrastruktur og sikre at det ikke
forekommer noen form for konkurransevridning, særlig
at det ikke blir noe press på fortjenestemarginene mellom
engrosprisene og prisene til sluttbrukerne av den meldte
operatørens tjenester. I denne forbindelse er det viktig å
rådspørre konkurransemyndighetene.

12) Meldte operatører bør gi tredjemann informasjon og tilby
atskilt tilgang til aksesslinjen på samme vilkår og med
samme kvalitet som dem som tilbys egne tjenester eller
assosierte foretak. For dette formål bør meldte operatører,
under de nasjonale reguleringsmyndigheters kontroll,
offentliggjøre et passende standardtilbud om atskilt
tilgang til aksesslinjen innen kort tid og helst på Internett,
for å skape vilkår for et oversiktlig marked med
likebehandling.

13) I sin rekommandasjon 2000/417/EF av 25. mai 2000 om
åtskild tilgang til aksesslinja: skaping av eit
konkurransedyktig og fullstendig utval av elektroniske
kommunikasjonstenester, medrekna breibandsmulti-
medietenester og høgfartsinternett(3) og i sin melding av
26. april 2000(4) har Kommisjonen gitt detaljerte
retningslinjer til hjelp for de nasjonale regulerings-
myndigheter i arbeidet med en rettferdig regulering av de
forskjellige typene atskilt tilgang til aksesslinjer.

14) I samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens
artikkel 5 kan målet om å fastlegge harmoniserte
rammevilkår for atskilt tilgang til aksesslinjen for å tillate
levering på konkurransemessige vilkår av en rimelig
kommunikasjonsinfrastruktur i verdensklasse og et bredt
spekter av tjenester til alle foretak og borgere i
Fellesskapet, ikke nås av medlemsstatene på en sikker og
harmonisert måte innen rimelig tid, og kan derfor bedre
nås på fellesskapsplan. I samsvar med forholdsmessig-
hetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går ikke
bestemmelsene i denne forordning lenger enn det som er
nødvendig for å nå dette mål. De berører ikke nasjonale
bestemmelser som er i samsvar med fellesskapsretten og
som fastsetter mer detaljerte tiltak, f.eks. bestemmelser
om virtuell samlokalisering.
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(1) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32. Direktivet endret ved direktiv 98/61/EF
(EFT L 268 av 3.10.1998, s. 37).

(2) EFT L 101 av 1.4.1998, s. 24.
(3) EFT L 156 av 29.6.2000, s. 44.
(4) EFT C 272 av 23.9.2000, s. 55.
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15) Denne forordning utfyller regelverket for telekommuni-
kasjon, særlig direktiv 97/33/EF og 98/10/EF. Det nye
rammeregelverket for elektronisk kommunikasjon bør
inneholde passende bestemmelser til erstatning for denne
forordning –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Omfang og virkeområde

1. Denne forordning har som mål å styrke konkurransen og
stimulere til teknologisk nyskaping på markedet for lokal
tilgang ved å fastlegge harmoniserte vilkår for atskilt tilgang til
aksesslinjen med sikte på å fremme levering av et bredt spekter
av elektroniske kommunikasjonstjenester på
konkurransemessige vilkår.

2. Denne forordning får anvendelse på atskilt tilgang til de
meldte operatørers aksesslinjer og tilhørende ressurser som
definert i artikkel 2 bokstav a).

3. Denne forordning berører ikke de meldte operatørers
plikt til i samsvar med fellesskapsbestemmelsene å overholde
prinsippet om likebehandling ved bruk av det offentlige
fasttelefonnettet slik at tredjemann tilbys de samme tilgangs-
og overføringstjenester med høy hastighet som de som tilbys
egne tjenester eller assosierte foretak.

4. Denne forordning berører ikke medlemsstatenes rett til i
samsvar med fellesskapsretten å opprettholde eller innføre
tiltak som inneholder mer detaljerte bestemmelser enn dem
som finnes i denne forordning og/eller som ikke kommer inn
under denne forordnings virkeområde, bl.a. med hensyn til
andre typer tilgang til lokal infrastruktur.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

a) «meldt operatør» en operatør av offentlige fasttelefonnett
som de nasjonale reguleringsmyndigheter har meddelt har
en sterk markedsstilling når det gjelder å tilby tilgang til
offentlige fasttelefonnett- og tjenester i henhold til vedlegg
I del 1 til direktiv 97/33/EF eller direktiv 98/10/EF,

b) «tilgangsberettiget» en tredjemann som er behørig
godkjent i samsvar med direktiv 97/13/EF(1), eller som i
henhold til nasjonal lovgivning har rett til å tilby

telekommunikasjonstjenester, og oppfyller vilkårene for å
få atskilt tilgang til aksesslinjen,

c) «aksesslinje» det fysiske metalliske symmetriske
parkabelsambandet som knytter nett-termineringspunktet i
abonnentens lokaler til hovedkoplingen eller tilsvarende
anlegg i det offentlige fasttelefonnettet,

d) «delaksesslinje» en del av en aksesslinje som forbinder
nett-termineringspunktet i abonnentens lokaler med et
konsentrasjonspunkt eller et nærmere angitt mellom-
liggende tilknytningspunkt i det offentlige fasttelefon-
nettet,

e) «atskilt tilgang til aksesslinjen» full tilgang og delt tilgang
til aksesslinjen; dette innebærer ingen endringer med
hensyn til eiendomsretten til aksesslinjen,

f) «full tilgang til aksesslinjen» den tilgangsberettigedes
tilgang til den meldte operatørs aksesslinje eller delaksess-
linje som muliggjør bruk av hele frekvensspekteret i det
metalliske symmetriske kabelparet,

g) «delt tilgang til aksesslinjen» den tilgangsberettigedes
tilgang til den meldte operatørs aksesslinje eller
delaksesslinje som muliggjør bruk av det frekvensspekteret
som ikke omfatter talefrekvenser i det metalliske
symmetriske kabelparet. Den meldte operatøren bruker
fortsatt aksesslinjen til å tilby telefontjenester til
offentligheten,

h) «samlokalisering» å stille til rådighet den plass og de
tekniske ressurser som er nødvendige for å huse og tilkople
en tilgangsberettigets utstyr på rimelige vilkår, som nevnt i
avsnitt B i vedlegget,

i) «tilhørende ressurser» ressurser knyttet til atskilt tilgang til
aksesslinjen, særlig samlokalisering, kabeltilkopling og
relevante informasjonsteknologisystemer som en
tilgangsberettiget må ha tilgang til for å kunne tilby
tjenester på et konkurransemessig og rettferdig grunnlag.

Artikkel 3

Tilbud om atskilt tilgang

1. Meldte operatører skal fra 31. desember 2000
offentliggjøre og holde à jour et standardtilbud om atskilt
tilgang til sine lokale aksesslinjer og tilhørende ressurser, som
skal omfatte minst de delene som er oppført i vedlegget.
Tilbudet må gi en tilgang som er tilstrekkelig atskilt til at den
tilgangsberettigede ikke skal måtte betale for nettdeler eller
ressurser som ikke er nødvendige for at han skal kunne tilby
sine tjenester, og skal inneholde en beskrivelse av enkeltdelene
i tilbudet og av de tilknyttede vilkår og priser.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/13/EF av 10. april 1997 om en felles
ramme for generelle tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester
(EFT L 117 av 7.5.1997, s. 15).
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2. Meldte operatører skal fra 31. desember 2000
etterkomme rimelige anmodninger fra tilgangsberettigede om
atskilt tilgang til aksesslinjer og tilhørende ressurser, på vilkår
som er oversiktlige og rettferdige og innebærer likebehandling.
Anmodninger kan avslås bare på grunnlag av objektive
kriterier knyttet til teknisk gjennomførbarhet eller behovet for
å bevare nettets integritet. Dersom anmodningen om tilgang
avslås, kan den skadelidte part få saken behandlet etter
framgangsmåten for tvisteløsning omhandlet i artikkel 4 nr. 5.
Meldte operatører skal tilby tilgangsberettigede de samme
ressurser som de som tilbys egne tjenester eller assosierte
foretak, på samme vilkår og innenfor de samme tidsfrister.

3. Med forbehold for artikkel 4 nr. 4 skal meldte operatørers
priser for atskilt tilgang til aksesslinjen og tilhørende ressurser
fastsettes på grunnlag av kostnadsorientering.

Artikkel 4

Den nasjonale reguleringsmyndighets tilsyn

1. Den nasjonale reguleringsmyndighet skal sikre at
prisfastsettelsen for atskilt tilgang til aksesslinjen fremmer en
rettferdig og bærekraftig konkurranse.

2. Den nasjonale reguleringsmyndighet skal ha myndighet
til å

a) kreve endringer i standardtilbudet om atskilt tilgang til
aksesslinjer og tilhørende ressurser, herunder priser, når
slike endringer er berettiget, og

b) kreve at meldte operatører framlegger informasjon som er
relevant for gjennomføringen av denne forordning.

3. Den nasjonale reguleringsmyndighet kan, dersom det er
berettiget, gripe inn på eget initiativ for å sikre likebehandling,
rettferdig konkurranse, økonomisk effektivitet og flest mulig
fordeler for brukerne.

4. Når den nasjonale reguleringsmyndighet finner at det er
tilstrekkelig konkurranse på markedet for lokal tilgang, skal
den frita meldte operatører for plikten til å fastsette priser på
grunnlag av kostnadsorientering som fastsatt i artikkel 3 nr. 3.

5. Tvister mellom foretak om spørsmål omfattet av denne
forordning skal behandles etter den nasjonale framgangsmåten
for tvisteløsing fastsatt i samsvar med direktiv 97/33/EF, og
behandlingen skal være rask, rettferdig og oversiktlig.

Artikkel 5

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE D. VOYNET

President Formann



VEDLEGG

LISTE OVER MINSTEKRAV TIL DE DELER SOM SKAL VÆRE MED I STANDARDTILBUDET
OM ATSKILT TILGANG TIL AKSESSLINJEN, OG SOM SKAL OFFENTLIGGJØRES AV

MELDTE OPERATØRER 

A. Vi l k å r  f o r  a t s k i l t  t i l g a n g  t i l  a k s e s s l i n j e n

1. Nettdeler som det tilbys tilgang til, herunder særlig:

a) tilgang til aksesslinjer,

b) tilgang til det frekvensspekteret som ikke omfatter talefrekvenser i en aksesslinje ved delt tilgang til
aksesslinjen.

2. Opplysninger om plasseringen av de fysiske tilgangsstedene(1), tilgjengelighet av aksesslinjer i bestemte
deler av aksessnettet.

3. Tekniske vilkår knyttet til tilgang til og bruk av aksesslinjer, herunder tekniske egenskaper ved det
metalliske symmetriske kabelparet i aksesslinjen.

4. Framgangsmåter for bestilling og levering, bruksbegrensninger.

B. S a m l o k a l i s e r i n g s t j e n e s t e r

1. Opplysninger om den meldte operatørens relevante steder1.

2. Samlokaliseringsmuligheter på stedene angitt under nr. 1 (herunder fysisk samlokalisering og eventuelt
fjernsamlokalisering og virtuell samlokalisering).

3. Egenskaper ved utstyret: eventuelle begrensninger med hensyn til utstyr som kan samlokaliseres.

4. Sikkerhetsspørsmål: tiltak de meldte operatører har iverksatt for å garantere sikkerheten på sine steder.

5. Adgangsvilkår for konkurrerende operatørers personale.

6. Sikkerhetsstandarder.

7. Regler for tildeling av samlokaliseringsplass dersom den er begrenset.

8. Vilkår for tilgangsberettigede med hensyn til inspeksjon av steder der fysisk samlokalisering er mulig,
eller av steder der samlokalisering er forkastet på grunn av manglende kapasitet.

C. I n f o r m a s j o n s s y s t e m e r

Vilkår for tilgang til den meldte operatørs driftsstøttessystemer, informasjonssystemer eller databaser for
innhenting av opplysninger før bestilling og for levering, bestilling, vedlikehold, reparasjonshenvendelser og
fakturering.

D. L e v e r i n g s v i l k å r

1. Svarfrister for spørsmål om levering av tjenester og ressurser; serviceavtaler, feilretting, framgangsmåter
for å gå tilbake til normalt servicenivå og parametrer for tjenestenes kvalitet.

2. Standard avtalevilkår, herunder eventuell erstatning for manglende overholdelse av frister.

3. Priser eller regler for fastsettelse av priser for hver av de ovenfor nevnte tjenester, funksjoner og ressurser.
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(1)  Disse opplysningene kan være begrenset til de berørte parter av hensyn til den offentlige sikkerhet.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for
elektroniske signaturer(1), særlig artikkel 3 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. desember 1999
direktiv 1999/93/EF om en fellesskapsramme for
elektroniske signaturer.

2) Vedlegg III til direktiv 1999/93/EF inneholder krav til sikre
signaturframstillingssystemer. I henhold til direktivets
artikkel 3 nr. 4 skal egnede offentlige eller private organer
som utpekes av medlemsstatene, avgjøre om sikre
signaturframstillingssystemer oppfyller kravene i vedlegg
III, og Kommisjonen skal fastsette kriterier slik at
medlemsstatene kan bestemme om et organ bør utpekes til
å foreta slik samsvarsvurdering.

3) Kommisjonen skal rådspørre Komiteen for elektroniske
signaturer, nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i direktiv
1999/93/EF, før den fastsetter kriteriene nevnt ovenfor.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for elektroniske signaturer –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formålet med dette vedtak er å fastsette hvilke kriterier
medlemsstatene skal følge for å bestemme om et nasjonalt
organ bør utpekes som ansvarlig for samsvarsvurderingen av
sikre signaturframstillingssystemer.

Artikkel 2

Når et utpekt organ utgjør en del av en organisasjon som deltar
i annen virksomhet enn å vurdere om sikre signatur-
framstillingssystemer oppfyller kravene fastsatt i vedlegg III til
direktiv 1999/93/EF, skal organet kunne identifiseres innenfor
denne organisasjonen. Ulike typer virksomhet må skilles klart
fra hverandre.

Artikkel 3

Organet og dets personale skal ikke delta i virksomhet som kan
komme i konflikt med deres evne til uavhengig vurdering og
deres integritet i forhold til den oppgaven de skal utføre.
Organet skal særlig være uavhengig av de berørte parter.
Derfor skal organet, organets leder og det personalet som har
ansvar for å utføre samsvarsvurderingen, verken være
utviklere, produsenter, leverandører eller installatører av sikre
signaturframstillingssystemer, og heller ikke ytere av sertifi-
seringstjenester som utsteder sertifikater til offentligheten,
eller godkjente representanter for noen av de ovennevnte
parter.

De skal dessuten være økonomisk uavhengige og ikke ta
direkte del i utviklingen, konstruksjonen, markedsføringen
eller vedlikeholdet av sikre signaturframstillingssystemer eller
være representanter for parter som deltar i slik virksomhet.
Dette utelukker ikke at produsenten og det utpekte organet kan
utveksle tekniske opplysninger.

Artikkel 4

Organet og dets personale skal med høy grad av profesjonell
integritet, pålitelighet og tilstrekkelig teknisk kompetanse
kunne vurdere om sikre signaturframstillingssystemer er i
samsvar med kravene fastsatt i vedlegg III til direktiv
1999/93/EF.

Artikkel 5

Organet skal sikre innsyn i måten det praktiserer samsvars-
vurdering på, og registrere alle relevante opplysninger med
hensyn til denne praksis. Alle berørte parter skal ha tilgang til

KOMMISJONSVEDTAK

av 6. november 2000

om de minstekriterier som medlemsstatene skal følge ved utpeking av organer i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer(*)

[meddelt under nummer K(2000) 3179]

(2000/709/EF)

2002/EØS/03/176

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 289 av 16.11.2000, s. 42, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001, s.
43.

(1) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.
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organets tjenester. Organets arbeidsmetoder skal anvendes på
en slik måte at forskjellsbehandling unngås.

Artikkel 6

Organet skal råde over det personale og utstyr som er
nødvendig for på en ordentlig og rask måte å kunne utføre det
tekniske og administrative arbeidet som er tilknyttet den
oppgave det er blitt utpekt for.

Artikkel 7

Personalet som har ansvar for samvarsvuderingen, skal ha

– gjennomgått grundig teknisk og yrkesrettet opplæring,
særlig innen teknologi for elektroniske signaturer og
tilknyttede informasjonssikkerhetsaspekter,

– tilfredsstillende kunnskap om kravene lagt til grunn for den
samsvarsvurdering de utfører og tilstrekkelig erfaring til å
kunne utføre slik vurdering.

Artikkel 8

Det skal garanteres at personalet er upartisk. Avlønningen av
personalet skal ikke være avhengig av antallet utførte
samsvarsvurderinger eller av resultatene av disse samsvars-
vurderingene.

Artikkel 9

Organet skal fastsette de nødvendige bestemmelser for å dekke
forpliktelser som oppstår i forbindelse med dets virksomhet,
for eksempel ved at det tegnes en egnet forsikring.

Artikkel 10

Organet skal fastsette de nødvendige bestemmelser for å sikre
fortrolighet for opplysninger som innhentes i forbindelse med
utførelsen av de oppgaver som det er pålagt i henhold til
direktiv 1999/93/EF, eller internrettslige bestemmelser som
gjennomfører direktivet, unntatt overfor vedkommende
myndigheter i den medlemsstat som har utpekt organet.

Artikkel 11

Når et utpekt organ inngår avtale om at en annen part skal
utføre deler av samsvarsvurderingen, skal organet forsikre seg
om og kunne påvise at denne parten har kompetanse til å utføre
den aktuelle tjenesten. Det utpekte organet skal ha det fulle
ansvar for det arbeid som utføres i henhold til slike avtaler. Den
endelige avgjørelse skal treffes av det utpekte organet.

Artikkel 12

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. november 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 71 nr. 1 bokstav c),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:

1) Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) har
ennå ikke fullført sitt standardiseringsarbeid med hensyn
til kvalitetssikring av transport av farlig gods. Kommi-
sjonen kan derfor ikke utarbeide noen rapport om dette
for øyeblikket. Fristen fastsatt i artikkel 1 nr. 2 fjerde ledd
i direktiv 94/55/EF(4) bør derfor endres.

2) De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa
(UN-ECE) har ennå ikke fullført sitt arbeid med
bestemmelsene om tankkjøretøyers tyngdepunkt som
fastsatt i vedlegg B til Den europeiske avtale om inter-
nasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Fristen
fastsatt i artikkel 5 nr. 3 bokstav b) i direktiv 94/55/EF
bør derfor endres.

3) Det bør innføres en bestemmelse som gjør det mulig for
visse medlemsstater på grunn av deres klimatiske forhold
å anvende strengere standarder for visse typer utstyr som
benyttes under transport.

4) CEN har ikke ennå fullført sitt standardiseringsarbeid
med hensyn til beholdere og tanker. Fristene fastsatt i
artikkel 6 nr. 4 i direktiv 94/55/EF bør derfor endres.

5) Det bør sikres at det er samsvar mellom bestemmelsene i
direktiv 94/55/EF og de endringer som er nødvendige for
å tilpasse direktivets vedlegg til den vitenskapelige og
tekniske utvikling.

6) Fristene fastsatt for visse typer utstyr i artikkel 6 nr. 4 i
direktiv 94/55/EF bør forlenges. Fastsettelsen av hvilket
utstyr dette gjelder, samt siste frist for iverksetting av
nevnte direktiv, bør følge framgangsmåten fastsatt i
direktivets artikkel 9.

7) Unntaket fastsatt i artikkel 6 nr. 9 i direktiv 94/55/EF bør
godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i direktivets
artikkel 9.

8) Det bør være tillatt for medlemsstatene å vedta unntak for
lokal transport, og slike unntak bør godkjennes etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 9 i direktiv 94/55/EF.

9) Tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(5).

10) Det bør fastlegges hvilke vilkår som må oppfylles for at
en transport kan anses som ekstraordinær.

11)  Direktiv 94/55/EF bør derfor endres –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 94/55/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) skal lyde:

«c) kvalitetssikring for foretak når de utfører innenlands
transport som angitt i nr. 1 i vedlegg C.

Anvendelsesområdet for de nasjonale bestemmelsene
om kravene omhandlet i denne bokstav kan ikke utvides.

Nevnte bestemmelser får ikke lenger anvendelse når
tilsvarende tiltak gjøres bindende ved fellesskaps-
bestemmelser.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV
2000/61/EF

av 10. oktober 2000

om endring av rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig
gods(*)

2002/EØS/03/177

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 279 av 1.11.2000, s. 40, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001, s. 44.

(1) EFT C 171 av 18.6.1999, s. 17. 
(2) EFT C 329 av 17.11.1999, s. 10. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 18. januar 2000 (ennå ikke offentliggjort i

EFT), Rådets felles holdning av 26. juni 2000 (EFT C 245 av 25.8.2000, s.
7) og europaparlamentsbeslutning av 26. september 2000. 

(4) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 1999/47/EF (EFT L 169 av 5.7.1999, s. 1). (5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.



Kommisjonen skal, senest to år etter at en europeisk
standard for kvalitetssikring av transport av farlig gods
er trådt i kraft, framlegge for Rådet en rapport der
sikkerhetsaspektene omhandlet i denne bokstav
vurderes, og der det foreslås om disse bestemmelsene
skal forlenges eller oppheves.»

2. I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 endres «etter margnr. 10 599 i vedlegg B» til «i
henhold til den særlige bestemmelsen nevnt i nr. 2 i
vedlegg C».

b) I nr. 3

– skal bokstav b) lyde:

«b) Medlemsstatene kan likevel fortsatt anvende
særskilte nasjonale bestemmelser om tyngde-
punktet for tankkjøretøyer registrert på sitt
territorium inntil den særlige bestemmelsen
nevnt i nr. 3 i vedlegg C eventuelt blir endret,
men ikke lenger enn til 30. juni 2001 for tank-
kjøretøyer som omfattes av den særlige
bestemmelsen nevnt i nr. 3 i vedlegg C, i
samsvar med den versjon av ADR som får
anvendelse fra 1. juli 2001, og senest til 30.
juni 2005 for andre tankkjøretøyer.»

– skal ny bokstav c) lyde:

«c) Medlemsstater med en omgivelsestemperatur
som jevnlig er lavere enn –20 °C, kan innføre
strengere standarder med hensyn til drifts-
temperatur for materialer som brukes i plas-
temballasje, tanker og deres utstyr beregnet på
innenlands veitransport av farlig gods utført på
deres territorium, inntil bestemmelser om
egnede referansetemperaturer for bestemte
klimasoner er innarbeidet i vedleggene.»

3. I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene kan på sitt territorium tillate
bruk av kjøretøyer som er bygd før 1. januar 1997, og
som ikke er i samsvar med dette direktiv, men som er
produsert i samsvar med nasjonale krav som gjelder
31. desember 1996, forutsatt at kjøretøyene vedlike-
holdes på et nivå som oppfyller sikkerhetskravene.

Tanker og kjøretøyer som er bygd etter 1. januar 1997,
og som ikke er i samsvar med vedlegg B, men som er
produsert i samsvar med de krav i dette direktiv som
hadde anvendelse da de ble bygd, kan fortsatt brukes i
innenlands transport inntil en dato som skal fastsettes
etter framgangsmåten i artikkel 9.»

b) Nr. 4 skal lyde:

«4. Medlemsstatene kan opprettholde nasjonale
bestemmelser som er i kraft 31. desember 1996, og
som gjelder konstruksjon av, bruk av samt transport-
vilkår for nye beholdere i henhold til den særlige
bestemmelsen nevnt i nr. 4 i vedlegg C og nye tanker
som avviker fra bestemmelsene i vedlegg A og B, inntil
henvisninger til standarder for konstruksjon og bruk av
tanker og beholdere er tilføyd i vedlegg A og B med
samme bindende virkning som bestemmelsene i dette
direktiv, men ikke lenger enn til 30. juni 2001.
Beholdere og tanker som er produsert før 1. juli 2001,
og som fortsatt oppfyller sikkerhetskravene, kan
fortsatt brukes på de opprinnelige vilkårene.

Disse fristene skal forlenges for beholdere og tanker
som det ikke finnes detaljerte tekniske krav for, eller
som det ikke er tilføyd tilstrekkelige henvisninger til
relevante europeiske standarder for i vedlegg A og B.

Beholderne og tankene nevnt i annet ledd og fristen for
iverksetting av dette direktiv med hensyn til slike
beholdere og tanker, skal fastsettes etter framgangs-
måten i artikkel 9.»

c) Følgende tilføyes på slutten av nr. 6:

«…; imidlertid kan denne datoen utsettes til senest 30.
juni 2001 for plastemballasje med et volum på inntil 20
liter.»

d) Nr. 9 skal lyde:

«9. Forutsatt at Kommisjonen på forhånd har fått
melding senest 31. desember 2002 eller inntil to år etter
siste frist for iverksetting av de endrede versjonene av
vedlegg A og B til dette direktiv, kan medlemsstatene
vedta bestemmelser som er mindre strenge enn
bestemmelsene i vedleggene, for transport på sitt
territorium av bare små mengder av visse typer farlig
gods, unntatt stoffer med middels eller høy radio-
aktivitet.

Forutsatt at Kommisjonen på forhånd har fått melding
senest 31. desember 2002 eller inntil to år etter siste
frist for iverksetting av de endrede versjonene av
vedlegg A og B til dette direktiv, kan medlemsstatene
vedta andre bestemmelser enn dem som er oppført i
vedleggene, for lokal transport begrenset til deres
territorium.

Unntakene fastsatt i første og annet ledd skal anvendes
uten forskjellsbehandling.

Uten hensyn til bestemmelsene over og forutsatt at
Kommisjonen underrettes på forhånd, kan medlems-
statene til enhver tid vedta bestemmelser som tilsvarer
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bestemmelser vedtatt av andre medlemsstater med
henvisning til dette nummer.

Kommisjonen skal undersøke om vilkårene fastsatt i
dette nummer er oppfylt, og skal i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 9 avgjøre om de
berørte medlemsstatene kan vedta nevnte unntak.

e) I nr. 10 annet ledd erstattes «av margnr. 2 010 og 10
602 i vedlegg A og B» med «av de særlige
bestemmelsene nevnt i nr. 5 i vedlegg C».

f) Nr. 11 skal lyde:

«11. Medlemsstatene kan utstede tillatelser som
gjelder bare på deres eget territorium, til å utføre
ekstraordinær transport av farlig gods som enten er
forbudt ved vedlegg A og B, eller som utføres på andre
vilkår enn dem som er fastsatt i nevnte vedlegg,
forutsatt at slik ekstraordinær transport er klart definert
og tidsavgrenset.»

g) I nr. 12 erstattes «margnr. 2 010 og 10 602 i vedlegg A
og B» med «de særlige bestemmelsene nevnt i nr. 5 i
vedlegg C».

4. I artikkel 8 erstattes «vedlegg A og B» med «vedlegg A, B
og C».

5. Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

1. Kommisjonen skal bistås av en komité for transport
av farlig gods.

2. Når det vises til denne artikkel, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning
1999/468/EF skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.»

6. Teksten i vedlegget til dette direktiv tilføyes som vedlegg C.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. mai 2001 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 10. oktober 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE D. VOYNET

President Formann



VEDLEGG

«VEDLEGG C

Særlige bestemmelser som berører visse artikler i dette direktiv

1. Innenlands transport som nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) er følgende:

i) transport av eksplosive stoffer og gjenstander i klasse 1, der mengden eksplosivt stoff per transportenhet
overstiger

– 1 000 kg for faregruppe 1.1, eller

– 3 000 kg for faregruppe 1.2, eller

– 5 000 kg for faregruppe 1.3 og 1.5,

ii) transport av stoffene angitt nedenfor, i tanker eller tankcontainere med et samlet volum på over 3 000 liter:

– stoffer i klasse 2: gass i følgende risikogrupper: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC,

– stoffer i klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 og 8: stoffer som ikke er oppført under bokstav b) eller c)
i disse klassene, eller som er oppført der, men har et farenummer med tre eller flere signifikante sifre
(ikke null),

iii) følgende kolli i klasse 7 (radioaktivt materiale): kolli med spaltbart materiale, kolli av type B(U), kolli av
type B(M).

2. Den særlige bestemmelsen som får anvendelse på artikkel 5 nr. 2, er margnr. 10 599 i vedlegg B.

3. Den særlige bestemmelsen som får anvendelse på artikkel 5 nr. 3 bokstav b), er margnr. 211 128 i vedlegg B.

4. Den særlige bestemmelsen som får anvendelse på artikkel 6 nr. 4, er margnr. 2 211 i vedlegg A.

5. De særlige bestemmelsene som får anvendelse på artikkel 6 nr. 10 og 12, er margnr. 2 010 og 10 602 i vedlegg
A og B.»
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 71 nr. 1 bokstav c),

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(2),

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i
traktaten(3), og 

ut frå desse synsmåtane:

1) For å gjere det mogleg å fullføre visse delar av standardi-
seringsarbeidet innanfor Den europeiske standardiserings-
organisasjonen (CEN) med omsyn til romfang og tankar, er
det i direktiv 96/49/EF(4) fastsett overgangsføresegner som
gjeld fram til 1. januar 1999. Dette arbeidet er ikkje
avslutta enno.

2) Transportutstyret som er omfatta av det unntaket som er
nemnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i direktiv 96/49/EF, bør
definerast betre.

3) For å gje medlemsstatane høve til å nytte jarnbanevogner
og tankar som ikkje er i samsvar med ei ny føresegn i
vedlegget til direktiv 96/49/EF, bør det fastsetjast
overgangsføresegner for jarnbanevogner og tankar som er
bygde frå og med 1. januar 1997, og som berre vert nytta
til innanlands transport.

4) Dei fristane som er fastsette i artikkel 6 nr. 4 i direktiv
96/49/EF med omsyn til visse former for utstyr, bør
lengjast. Identifisering av det aktuelle utstyret og
fastsetjing av den siste fristen for iverksetjing av direktiv
96/49/EF bør finne stad etter den framgangsmåten som er
fastsett i artikkel 9 i det førnemnde direktivet. 

5) Dei unntaka som er fastsette i artikkel 6 nr. 9, nr. 11 og nr.
14 i direktiv 96/49/EF, bør gjerast etter den framgangs-
måten som er fastsett i artikkel 9 i det førnemnde
direktivet.

6) Dei tiltaka som er naudsynte for gjennomføringa av dette
direktivet, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som
er tillagt Kommisjonen(5).

7) Det bør fastleggjast kva vilkår som må stettast for at ein
transport kan reknast som ekstraordinær.

8) Direktiv 96/49/EF bør difor endrast –

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I direktiv 96/49/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 5 nr. 2 bokstav c) vert «driftstemperatur for
materiell som er meint til bruk i...» bytt ut med «drifts-
temperatur for materiell nytta til plastemballasje, tankar og
tilhøyrande utstyr som er meint til bruk i...».

2. I artikkel 6 vert det gjort følgjande endringar:

a) Nr. 3 skal lyde:

«3. Ein medlemsstat kan gje løyve til at det på
territoriet hans vert nytta jarnbanevogner som er bygde
før 1. januar 1997 og ikkje stettar føresegnene i dette
direktivet, dersom dei er bygde i samsvar med dei
nasjonale føresegnene som er i kraft 31. desember
1996, og vert haldne ved like på eit nivå som stettar
tryggleikskrava.

Tankar og jarnbanevogner som er bygde etter 1. januar
1997, og som ikkje stettar føresegnene i vedlegget,
men som er produserte i samsvar med dei krava i dette
direktivet som var i kraft på det tidspunktet då dei vart
bygde, kan framleis nyttast til innanlands transport
inntil ein dato som skal fastsetjast etter framgangs-
måten i artikkel 9.» 

b) I nr. 4

– vert «31. desember 1998» i første punktumet bytt
ut med «30. juni 2001», og «1. januar 1999» i
andre punktumet bytt ut med «1. juli 2001».

– vert følgjande nye ledd sette inn: 

«Fristane 30. juni 2001 og 1. juli 2001 skal lengjast
for romfang og tankar som ikkje er omfatta av
detaljerte tekniske krav, eller som det ikkje er lagt
til tilstrekkelege tilvisingar til relevante europeiske
standardar for i vedlegget.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/62/EF

av 10. oktober 2000

om endring av rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport av
farleg gods(*)

2002/EØS/03/178

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 279 av 1.11.2000, s. 44, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 50/2001 av 30. mars 2001 om endring
av vedlegg XIII til EØS-avtala (Transport), sjå EØS-tillegget til Tidend for
Dei europeiske fellesskapa nr. 30 av 14.6.2001, s. 45.

(1) TEF C 181 av 26.6.1999, s. 25. 
(2) TEF C 329 av 17.11.1999, s. 11. 
(3) Europaparlamentsfråsegn av 29. oktober 1999 (TEF C 154 av 5.6.2000, s.

353), felles haldning frå Rådet av 27. juni 2000 (TEF C 254 av 25.8.2000,
s. 14) og europaparlamentsavgjerd av 21. september 2000. 

(4) TEF L 235 av 17.9.1996, s. 25. Direktivet sist endra ved
kommisjonsdirektiv 1999/48/EF (TEF L 169 av 5.7.1999, s. 58). (5) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.



Dei romfanga og tankane som er nemnde i andre
leddet, og den siste fristen for iverksetjinga av
dette direktivet med omsyn til slike romfang og
tankar, skal fastsetjast etter framgangsmåten i
artikkel 9.»

c) Nr. 9 skal lyde:

«9. Medlemsstatane kan, dersom dei gjev melding
til Kommisjonen om dette seinast 31. desember 2002
eller inntil to år etter den siste fristen for iverksetjing
av dei endra versjonane av vedlegget til dette
direktivet, vedta føresegner som er mindre strenge enn
dei som er fastsette i vedlegget, for transport på
territoriet deira av berre små mengder av visse typar
farleg gods, bortsett frå stoff med middels eller høg
radioaktivitet.

Desse unntaka skal nyttast utan skilnadshandsaming.

Utan omsyn til føresegnene ovanfor kan medlem-
sstatane, på det vilkåret at dei gjev Kommisjonen
melding om det på førehand, når som helst vedta
føresegner som svarar til dei føresegnene som er
vedtekne av andre medlemsstatar med tilvising til dette
nummeret.

Kommisjonen skal granske om dei vilkåra som er
fastsette i dette nummeret, er vortne stetta, og skal i
samsvar med framgangsmåten i artikkel 9 avgjere om
dei medlemsstatane som det gjeld, kan vedta dei
førnemnde unntaka.»

d) Nr. 10 skal lyde:

«10. Medlemsstatane kan utferde løyve som berre
gjeld på deira eige territorium, til å utføre ekstra-
ordinær transport av farleg gods som anten er forboden
etter føresegnene i vedlegget, eller som vert utførd på
andre vilkår enn dei som er fastsette i vedlegget, så
framt slik ekstraordinær transport er klart definert og
tidsavgrensa.»

e) Nr. 11 skal lyde:

«11. Dersom dei gjev melding til Kommisjonen på
førehand, kan medlemsstatane tillate jamleg transport
på særskilt utpeikte strekningar på territoriet sitt av
farleg gods som utgjer ein del av ein fastlagd
industriell prosess, sjølv om slik transport er forboden
etter føresegnene i vedlegget eller vert gjennomførd på
andre vilkår enn dei som er fastsette i vedlegget,
dersom transporten er av lokal karakter og er underlagd
streng kontroll på klart fastlagde vilkår.

Kommisjonen skal granske om krava i det første leddet
er vortne stetta, og i samsvar med framgangsmåten i
artikkel 9 avgjere om dei medlemsstatane som det
gjeld, kan tillate slik transport.»

f) Nr. 14 skal lyde:

«14. Dersom dei gjev melding til Kommisjonen på
førehand, kan medlemsstatane tillate transport av

farleg gods på mindre strenge vilkår enn dei som er
fastsette i vedlegget, når det gjeld lokal transport over
korte avstandar innanfor hamneområde, lufthamn-
område eller industrianleggsområde.

Kommisjonen skal granske om dei vilkåra som er
fastsette i det første leddet, er vortne stetta, og i
samsvar med framgangsmåten i artikkel 9 avgjere om
dei medlemsstatane som det gjeld, kan tillate slik
transport.»

3. Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

1. Kommisjonen skal få hjelp av Utvalet for transport
av farleg gods, som vart oppnemnt ved artikkel 9 i direktiv
94/55/EF. (*)

2. Når det vert vist til denne artikkelen, skal artikkel 5
og 7 i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det
vert teke omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde
avgjerda.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 5 nr. 6 i avgjerd
1999/468/EF, skal vere tre månader.

3. Utvalet fastset møteføresegnene sine.
______________
(*) TEF L 319 av 12.12.1994, s. 7. Direktivet sist endra

ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/61/EF
(TEF L 279 av 1.11.2000, s. 40).»

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal innan 1. mai 2001 setje i kraft dei
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter dette
direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset
korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det
området som dette direktivet omfattar.

Artikkel 3

Dette direktivet tek til å gjelde den dagen det vert kunngjort i
Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Luxembourg, 10. oktober 2000.

For Europaparlamentet For Rådet
N. FONTAINE D. VOYNET

President Formann
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