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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
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