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                                                         ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                               2003/EES/57/06 

frá 12. júlí 2001 

um fjórðu breytingu á ákvörðun 95/125/EB um stöðu Frakklands með tilliti til smitandi 
blóðmyndandi frumudauða og bakteríu-blóðeitrunar (*) 

(tilkynnt með númeri C(2001) 1864) 

 (2001/553/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/67/EBE frá 28. janúar 
1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 
markaðssetningu fiskeldistegunda og -afurða (1), eins og 
henni var síðast breytt með tilskipun 98/45/EB (2), einkum  
2. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Aðildarríkin geta, að því er eitt eða fleiri svæði 
varðar, öðlast stöðu viðurkennds svæðis sem er laust 
við iðradrep [  smitandi blóðmyndandi frumudauða] 
(IHN) og veirublæðingu [  bakteríu-blóðeitrun] 
(VHS). 

2) Skrá yfir viðurkennd svæði í Frakklandi var komið á 
fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
95/125/EB (3) eins og henni var síðast breytt með 
ákvörðun 2001/100/EB (4). 

3) Frakkland lagði fyrir framkvæmdastjórnina vitnisburð 
því til stuðnings að eitt svæði til viðbótar, „Sélune-
vatnasvæðið“, geti öðlast stöðu viðurkennds svæðis 
með tilliti til iðradreps og veirublæðingar ásamt 
innlendum ákvæðum sem tryggja að farið sé að 
reglum um viðhald viðurkenningar að því er þetta 
svæði varðar. 

4) Athugun á þessum upplýsingum hefur leitt í ljós að 
viðkomandi svæði stenst kröfur 5. gr. tilskipunar

91/67/EBE og til samræmis við það getur svæðið 
öðlast þessa stöðu. 

 
5) Bæta skal þessu svæði á skrána yfir viðurkennd svæði 

með tilliti til iðradreps og veirublæðingar. 
 
6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 

ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um dýraheilbrigði. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Í stað viðaukans við ákvörðun 95/125/EB komi viðaukinn 
við þessa ákvörðun. 
 

2. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 12. júlí 2001.  
 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 199, 24.7.2001, bls. 26, var  

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 117/2002 frá  
27. september 2002 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
bandalaganna nr. 61, 12.12.2002, bls. 7. 

(1) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 189, 3.7.1998, bls. 12. 
(3) Stjtíð. EB L 84, 14.4.1995, bls. 8. 
(4) Stjtíð. EB L 36, 7.2.2001, bls. 9. 
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VIÐAUKI 
 

I. SKRÁ YFIR SVÆÐI Í FRAKKLANDI SEM ERU VIÐURKENND MEÐ TILLITI TIL IÐRADREPS OG 
VEIRUBLÆÐINGAR 

 
1. ADOUR-GARONNE 
 
VATNSÖFLUNARSVÆÐI 

— Charente-vatnasvæðið, 

— Seudre-vatnasvæðið, 

— vatnasvæði ánna sem renna til sjávar í Gironde-ármynninu í Charente-Maritime-umdæmi, 

— vatnsöflunarsvæði Nive og Nivelles (Pyrenées Atlantiques), 

— Forges-vatnasvæðið (Landes), 

— vatnsöflunarsvæði Dronne (Dordogne), frá upptökum að Eglisottes-stíflunni við Monfourat, 

— vatnsöflunarsvæði Beauronne (Dordogne), frá upptökum að Faye-stíflunni, 

— vatnsöflunarsvæði Valouse (Dordogne), frá upptökum að Etang des Roches Noires-stíflunni, 

— vatnsöflunarsvæði Paillasse (Gironde), frá upptökum að Grand Forge-stíflunni, 

— vatnsöflunarsvæði Ciron (Lot et Garonne, Gironde), frá upptökum að Moulin de Castaing-stíflunni, 

— vatnsöflunarsvæði Petite Leyre (Landes), frá upptökum að Pont de l'Espine-stíflunni við Argelouse, 

— vatnsöflunarsvæði Pave (Landes), frá upptökum að Pave-stíflunni, 

— vatnsöflunarsvæði Escource (Landes), frá upptökum að Moulin de Barbe-stíflunni, 

— vatnsöflunarsvæði Geloux (Landes), frá upptökum að D38-stíflunni við Saint Martin d'Oney, 

— vatnsöflunarsvæði Estrigon (Landes), frá upptökum að Campet et Lamolère-stíflunni, 

— vatnsöflunarsvæði Estampon (Landes), frá upptökum að Ancienne Minoterie-stíflunni við Roquefort, 

— vatnsöflunarsvæði Gélise (Landes, Lot et Garonne), frá upptökum að stíflunni við neðri ármót Gélise og 
Osse, 

— vatnsöflunarsvæði Magescq (Landes), frá upptökum að mynni, 

— vatnsöflunarsvæði Luys (Pyrénées Atlantiques), frá upptökum að Moulin d'Oro-stíflunni, 

— vatnsöflunarsvæði Neez (Pyrénées Atlantiques), frá upptökum að Jurançon-stíflunni, 

— vatnsöflunarsvæði Beez (Pyrénées Atlantiques), frá upptökum að Nay-stíflunni, 

— vatnsöflunarsvæði Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées), frá upptökum að Calypso-stíflunni við Soulom-
virkjunina. 

 
Strandsvæði 

 
Öll Atlantshafsströndin milli norðurmarka Vendée-umdæmis og suðurmarka Charente-Maritime-umdæmis. 

 
2. LOIRE-BRETAGNE 

 
Vatnsöflunarsvæði 

 
— Öll vatnsöflunarsvæði á Bretagneskaga, að eftirtöldum vatnsöflunarsvæðum undanskildum: 

— Vilaine, 

— Aven, 

— Ster-Goz, 

— neðri hluta vatnsöflunarsvæðis árinnar Elorn, 

— Sèvre Niortaise-vatnasvæðið, 

— Lay-vatnasvæðið, 

— efri hluti Vienne-vatnasvæðisins að Nouâtre-stíflunni (Indre-umdæmi), 

— vatnasvæði ánna sem renna í Atlantshaf í Vendée-umdæmi. 



8.11.2003  Nr. 57/21EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

 

 
  

Strandsvæði 
 

— Öll strönd Bretagneskaga, að eftirtöldum svæðum undanskildum: 
 

— Rade de Brest, 
 

— Anse de Camaret, 
 

— strandsvæðinu milli Trévignon-odda og mynnis árinnar Laïta, 
 

— strandsvæðinu milli mynnis árinnar Tohon og ytri marka umdæmisins. 
 

3. SEINE-NORMANDIE 
 

Vatnsöflunarsvæði 
 

— Sélune-vatnasvæðið. 
 
II. SKRÁ YFIR SVÆÐI Í FRAKKLANDI SEM ERU VIÐURKENND MEÐ TILLITI TIL 

VEIRUBLÆÐINGAR 
 

1. LOIRE-BRETAGNE 
 

Vatnsöflunarsvæði 
 

— Sá hluti Loire-vatnasvæðisins sem er efri hluti Huisne-vatnsöflunarsvæðisins frá upptökum vatnsfallanna að 
Ferté-Bernard-stíflunum. 

 

 
 


