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(1) EFT L 167 av 22.6.1992, s. 1.
(2) EFT L 260 av 5.9.1992, s. 1.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/40/EØF av 19. mai 1992
om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe hønsepest(1),
sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og
Sverige, særlig artikkel 17 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992
om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle
disease(2), sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike,
Finland og Sverige, særlig artikkel 21 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Aviær influensa og Newcastle disease er begge
sykdommer som berører fuglearter.

2) Kriteriene som skal anvendes ved utarbeiding av
beredskapsplaner for å bekjempe aviær influensa og
Newcastle disease, er fastsatt i henholdsvis vedlegg VI til
direktiv 92/40/EØF og vedlegg VII til direktiv
92/66/EØF.

3) Kriteriene for beredskapsplaner som er oppført i de to
ovennevnte vedlegg, er identiske.

4) Bekjempelsestiltakene som skal anvendes ved utbrudd av
aviær influensa eller Newcastle disease, følger de samme
prinsippene og omfatter fjørfeprodusenter, slakterier og
destruksjonsanlegg for skrotter, veterinærer i felten og
diagnoselaboratorier. Det er derfor mulig å utarbeide en
beredskapsplan som omfatter både aviær influensa og
Newcastle disease.

5) Medlemsstatene har framlagt nasjonale beredskapsplaner
som gir en oversikt over og spesifiserer tiltakene som

skal iverksettes ved utbrudd av aviær influensa og
Newcastle disease, for godkjenning.

6) En gjennomgåelse av disse planene viser at de oppfyller
de fastsatte kriteriene og gjør det mulig å nå det ønskede
mål dersom de gjennomføres på en effektiv måte.

7) Medlemsstatene skal foreta strategiske undersøkelser og
simuleringsøvinger for å sikre disse planenes effektivitet.

8) Medlemsstatene er forpliktet til å ajourføre planene
regelmessig.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Beredskapsplanene for å bekjempe aviær influensa og
Newcastle disease som er framlagt av medlemsstatene oppført
i vedlegget, godkjennes.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. oktober 2000

om godkjenning av beredskapsplaner for å bekjempe aviær influensa og Newcastle disease(*)

[meddelt under nummer K(2000) 3136]
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