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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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