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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet
med sikte på gjennomføring av det indre marked(3), sist endret
ved direktiv 92/118/EØF, særlig artikkel 9 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 92/40/EØF av 19. mai 1992
om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe hønsepest(4),
særlig artikkel 16, og

ut fra følgende betraktninger:

1) 7. november 2000 gjorde Kommisjonen vedtak
2000/721/EF(5) om innføring av vaksinasjon som
supplement til tiltakene for å bekjempe aviær influensa i
Italia og om særlige tiltak for kontroll med forflytning.

2) I henhold til vedtak 2000/721/EF skulle
vaksinasjonsprogrammet gjennomgås på nytt innen 1.
november 2000.

3) Vaksinasjonsprogrammet ble gjennomgått 30. oktober
2000 av en arbeidsgruppe under Den faste
veterinærkomité, med deltakelse fra representanter for
medlemsstatene.

4) Det bør tas hensyn til enkelte endringer i
forflytningsrestriksjonene som er fastsatt i
vaksinasjonsprogrammet, og som gjelder for handelen
innenfor Fellesskapet, og vedtak 2000/721/EF bør derfor
endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2000/721/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Som unntak fra nr. 1 kan rugeegg og daggamle
kyllinger sendes fra Italia dersom de kommer fra og/eller
har opprinnelse i provinsene Belluno, Treviso og Venezia i
regionen Veneto beskrevet i vedlegg II, og dersom ingen
kontakt eller annen epidemiologisk forbindelse med aviær
influensa kan fastslås til en driftsenhet eller et rugeri som
ligger i området beskrevet i vedlegg I. Når et slikt unntak
gis, får bestemmelsene i artikkel 7 også anvendelse.»

2. I artikkel 5 blir nåværende tekst nr. 1, og nytt nr. 2 skal
lyde:

«2. Rugeegg som kommer fra og/eller har opprinnelse i
området beskrevet i vedlegg I, skal ikke sendes fra Italia.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender på handelen,
for å bringe dem i samsvar med dette vedtak. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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