
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 22 
nr. 6, 

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 rådsdirektiv
96/43/EF(3), særlig artikkel 18 nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Som følge av utbrudd av Newcastle disease i staten 
New South Wales i Australia, gjorde Kommisjonen 
19. juli 1999 vedtak 1999/549/EF om visse vernetiltak
med hensyn til Newcastle disease i Australia(4), som
midlertidig stanset import av levende fugler, rugeegg,
ferskt fjørfekjøtt og kjøtt fra oppdrettsfuglevilt og
viltlevende fuglevilt fra nevnte region fram til 
1. desember 1999.

2) Siden vedtak 1999/549/EF ble gjort, har Australia
rapportert om flere forekomster av Newcastle disease i
regionen Sydney i staten New South Wales.

3) Australia har iverksatt et serologisk overvåkingsprogram
for Newcastle disease for den berørte regionen i 
New South Wales, og det er ventet at resultatene vil
foreligge tidlig på våren 2000.

4) På bakgrunn av utviklingen av denne sykdommen er det
nødvendig å endre vernetiltakene fastsatt i vedtak
1999/549/EF.

5) Det er ikke rapportert om utbrudd av Newcastle disease
utenfor regionen Sydney, og derfor kan de særlige
vernetiltakene begrenses til den østlige delen av staten
New South Wales.

6) De særlige vernetiltakene skal gjelde til de serologiske
dataene fra den sykdomsberørte regionen foreligger.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. I artikkel 5 i vedtak 1999/549/EF erstattes datoen 
«1. desember 1999» med «1. mai 2000».
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KOMMISJONSVEDTAK

av 30. november 1999

om endring av vedtak 1999/549/EF om visse vernetiltak med hensyn til Newcastle 
disease i Australia(*) 

[meddelt under nummer K(1999) 3984]

(1999/868/EF)

2002/EØS/03/48

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 334 av 28.12.1999, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2001 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. 14.

(1) EFT L 24 av 31.1.1998, 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 209 av 7.8.1999, s. 36.



2. Vedlegget erstattes med vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

Terrioriet Australia unntatt området øst for Newell Highway (Brisbane til Melbourne) i New South Wales. 
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