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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 55 av 29.2.2000, s. 77, 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.

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 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatene kan framlegge for Kommisjonen et
program med sikte på å oppnå statusen godkjent oppdretts-
anlegg i en sone som ikke er godkjent, med hensyn til visse
fiskesykdommer.

2) Frankrike har framlagt for Kommisjonen et program med
hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og
hemoragisk virusseptikemi (VHS), for at oppdretts-
anlegget «Sources de la Fabrique» kan oppnå status som
godkjent driftsenhet.

3) Programmet angir den geografiske beliggenheten til det
aktuelle oppdrettsanlegget, hvilke tiltak offentlige myndig-
heter skal treffe, hvilke rutiner godkjente laboratorier skal
følge, utbredelsen av de aktuelle sykdommene og hvilke
tiltak som skal treffes for å bekjempe sykdommene når de
påvises.

4) Gjennomgåelsen av programmet har vist at det er i samsvar
med bestemmelsene i artikkel 10 i direktiv 91/67/EØF.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Kontrollprogrammet med hensyn til IHN og VHS for
oppdrettsanlegget «Sources de la Fabrique», framlagt av
Frankrike, godkjennes.

Artikkel 2

Frankrike skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme programmet nevnt i artikkel 1. 

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Republikken Frankrike.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. februar 2000

om godkjenning av programmet med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose 
og hemoragisk virusseptikemi framlagt av Frankrike for oppdrettsanlegget 

«Sources de la Fabrique»(*)

[meddelt under nummer K(2000) 379]

(Bare den franske teksten har gyldighet)
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