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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 33 av 8.2.2000, s. 23, 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 47 av 21.1.1980, s. 11.
(2) EFT L 166 av 8.7.1993, s. 34.
(3) EFT L 23 av 29.1.1991, s. 29.
(4) EFT L 93 av 8.4.1999, s. 24.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 80/217/EØF av 22. januar
1980 om innføring av fellesskapstiltak for kontroll med
klassisk svinepest(1), sist endret ved rådsvedtak 93/384/EØF(2),
særlig artikkel 14 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kriteriene som er fastsatt ved kommisjonsvedtak
91/42/EØF(3), skal anvendes tilsvarende ved utarbeiding
av beredskapsplaner for bekjempelse av klassisk svinepest.

2) Hellas og Luxembourg har framlagt nasjonale beredskaps-
planer for godkjenning.

3) En gjennomgang har vist at disse planene oppfyller
kriteriene fastsatt i vedtak 91/42/EØF, og gjør det mulig å
oppnå det ønskede målet dersom de gjennomføres på en
effektiv måte.

4) Ved vedtak 1999/246/EF(4) har Kommisjonen godkjent
beredskapsplanene framlagt av visse medlemsstater.

5) Vedtak 1999/246/EF må endres slik at det omfatter planene
framlagt av Hellas og Luxembourg.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 1999/246/EF erstattes med vedlegget til
dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. januar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. januar 2000

om endring av vedtak 1999/246/EF om godkjenning av visse beredskapsplaner for bekjempelse av klassisk
svinepest(*)

(2000/113/EF)

2002/EØS/03/152



VEDLEGG

Belgia
Danmark
Tyskland
Hellas
Spania
Frankrike
Irland
Italia
Luxembourg
Nederland
Østerrike
Portugal
Finland
Sverige
Det forente kongerike
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