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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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