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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 22 av 27.1.2000, s. 61, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2001 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. 32.

(1) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 38.
(2) EFT L 210 av 10.8.1999, s. 12.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/117/EØF av 17. desember
1992 om vernetiltak med hensyn til visse zoonoser og visse
zoonotiske smittestoffer hos dyr og i produkter av animalsk
opprinnelse med sikte på å hindre infeksjoner og forgiftninger
gjennom næringsmidler(1), sist endret ved direktiv
1999/72/EF(2), særlig artikkel 8 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 8 nr. 2 i direktiv 92/117/EØF har
Østerrike ved brev av 17. mai 1999 og 29. oktober 1999
oversendt en plan for overvåking og kontroll av salmonella
i fjørfe i Østerrike.

2) Ovennevnte plan tilfredsstiller fellesskapskravene på
området, særlig de som er fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i direktiv
92/117/EØF, og kan derfor godkjennes.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Planen for overvåking og kontroll av salmonella framlagt av
Østerrike, godkjennes.

Artikkel 2

Østerrike skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å gjennomføre planen nevnt i artikkel 1, innen
31. mars 2000. 

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Republikken Østerrike.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. desember 1999

om godkjenning av planen framlagt av Østerrike med hensyn til overvåking og kontroll av salmonella i
fjørfe(*)

[meddelt under nummer K(1999) 4691]

(Bare den tyske teksten har gyldighet)

(2000/60/EF)
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