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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	2000/75/EF	av	20.	november	
2000	om	fastsettelse	av	særlige	bestemmelser	om	tiltak	for	å	
bekjempe	 og	 utrydde	Blue	Tongue(1),	 særlig	 artikkel	 6	 nr.	 1	
annet	ledd,	artikkel	11	og	artikkel	12,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 direktiv	 2000/75/EF	 fastsettes	 det	 kontrollregler	 og	
tiltak	 for	 å	 bekjempe	 blåtunge	 i	 Fellesskapet,	 herunder	
opprettelse	av	verne-	og	overvåkingssoner	og	forbud	mot	
at	dyr	av	mottakelige	arter	forlater	sonene.

2)	 I	henhold	til	artikkel	6	nr.	1	bokstav	c)	i	direktiv	2000/75/
EF	 skal	 den	 offentlige	 veterinæren,	 når	 forekomst	 av	
blåtungeviruset	 er	 offisielt	 bekreftet,	 utvide	 visse	 tiltak	
fastsatt	i	artikkel	4	i	nevnte	direktiv	til	driftsenheter	som	
ligger	 innenfor	 en	 radius	 på	 20	 km	 rundt	 den	 infiserte	
driftsenheten.	Formålet	med	disse	tiltakene	er	å	forhindre	
spredning	 av	 sykdommen	 på	 et	 tidlig	 stadium	 etter	 at	
viruset	er	innført	i	en	ny	smittesone.

3)	 Disse	 tiltakene	 kan	 imidlertid	 tilpasses	 av	 den	 berørte	
medlemsstat	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 6	 nr.	 2	 på	
bakgrunn	 av	 et	 positivt	 resultat	 fra	 en	 risikovurdering	
der	 det	 tas	 hensyn	 til	 geografiske,	 epidemiologiske,	
økologiske,	entomologiske,	meteorologiske	og	historiske	
opplysninger	 samt	 resultater	 fra	 aktiv	 overvåking,	
herunder	 andelen	 seropositive	 dyr,	 hvilken	 serotype	 av	
viruset	 som	 forekommer	 og	 forekomst	 av	 smittebærere	
som	kan	være	kompetente.

4)	 Det	 bør	 derfor	 fastsettes	 vilkår	 for	 unntak	 fra	 forbudet	
mot	 forflytning	 av	 dyr	 ut	 av	 20	 km-området	 rundt	 den	
infiserte	 driftsenheten,	 herunder	 dyr	 som	 er	 beregnet	
på	 handel	 innenfor	 Fellesskapet	 og	 eksport,	 etter	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 133	 av	 25.5.2007,	 s.	 37,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 149/2007	 av	 7.	 desember	
2007	om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	
forhold),	 se	 EØS-tillegget	 til	 Den	 europeiske	 unions	 tidende	 nr.	 26,	
8.5.2008,	s.	3.	

(1)	 EFT	 L	 327	 av	 22.12.2000,	 s.	 74.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 direktiv	
2006/104/EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	352).

forhåndsgodkjenning	 fra	 vedkommende	 myndighet	 på	
bestemmelsesstedet.

5)	 I	 kommisjonsvedtak	 2005/393/EF	 av	 23.	 mai	 2005	
om	 verne-	 og	 overvåkingssoner	 i	 forbindelse	 med	
blåtunge,	 og	 vilkår	 for	 forflytninger	 fra	 og	 gjennom	
disse	 sonene(2)	 avgrenses	 de	 geografiske	 områdene	 der	
medlemsstatene	skal	opprette	verne-	og	overvåkingssoner	
(«restriksjonssoner»)	i	forbindelse	med	blåtunge.

6)	 I	 henhold	 til	 kommisjonsvedtak	 93/444/EØF	 av	 2.	 juli	
1993	 om	 nærmere	 bestemmelser	 om	 handel	 innenfor	
Fellesskapet	 med	 visse	 levende	 dyr	 og	 varer	 beregnet	
på	eksport	til	tredjestater(3)	skal	dyr	som	er	beregnet	på	
eksport,	ledsages	fram	til	utførselsstedet	fra	Fellesskapet	
av	 et	 sertifikat	 som,	 om	 nødvendig,	 inneholder	
tilleggsgarantiene	 fastsatt	 i	 Fellesskapets	 regelverk	 for	
dyr	 beregnet	 på	 slakting.	 Sertifikatet	 som	 omfatter	 dyr	
beregnet	på	eksport,	bør	derfor	inneholde	en	henvisning	
til	 enhver	 behandling	 med	 insektmiddel	 gjennomført	 i	
henhold	til	vedtak	2005/393/EF.

7)	 Det	bør	fastsettes	vilkår	for	hvordan	dyr	og	transportmidler	
som	 forlater	 restriksjonssonene	 for	 å	 sendes	 til	 eller	
gjennom	 områder	 utenfor	 en	 restriksjonssone,	 skal	
behandles	 med	 godkjente	 insektmidler	 på	 lastestedet.	
Dersom	 det	 under	 transitt	 gjennom	 en	 restriksjonssone	
inngår	en	hvileperiode	på	en	kontrollstasjon,	skal	dyrene	
beskyttes	mot	angrep	fra	smittebærere.

8)	 Vedtak	2005/393/EØF	bør	derfor	endres.

9)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 vedtak	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	 fra	Den	 faste	 komité	 for	 næringsmiddelkjeden	
og	dyrehelsen	—

(2)	 EUT	L	130	av	24.5.2005,	s.	22.	Vedtaket	sist	endret	ved	vedtak	2007/227/
EF	(EUT	L	98	av	13.4.2007,	s.	23).

(3)	 EFT	L	208	av	19.8.1993,	s.	34.

KOMMISJONSVEDTAK

av	21.	mai	2007

om	endring	av	vedtak	2005/393/EF	med	hensyn	til	restriksjonssonene	i	forbindelse	med	blåtunge(*)

[meddelt under nummer K(2007) 2090]

(2007/354/EF)
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GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

I	vedtak	2005/393/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.		 Artikkel	2a	skal	lyde:

«Artikkel 2a

Unntak	fra	forflytningsforbudet

1.		 Som	 unntak	 fra	 artikkel	 6	 nr.	 1	 bokstav	 c)	 i	
direktiv	 2000/75/EF	 skal	 følgende	 dyr	 unntas	 fra	
forflytningsforbudet	i	20	km-sonen:

a)		 dyr	 som	 skal	 til	 en	 driftsenhet	 innenfor	 en	
radius	 på	 20	 km	 rundt	 en	 infisert	 driftsenhet,

b)		 dyr	som	skal	transporteres	direkte	til	et	slakteri	som	ligger	
innenfor	restriksjonssonen	rundt	avsenderdriftsenheten,

c)		 dyr	 som	 skal	 til	 en	 driftsenhet	 som	 ligger	 innenfor	
restriksjonssonen	 rundt	 avsenderdriftsenheten,	
og	 utenfor	 en	 radius	 på	 20	 km	 rundt	 en	
infisert	 driftsenhet,	 under	 forutsetning	 av:

i)		 forhåndsgodkjenning	 fra	 vedkommende	
myndigheter	 på	 stedet	 der	 avsender-	 og	
mottakerdriftsenhetene	 ligger,	 og	 oppfyllelse	
av	 eventuelle	 dyrehelsegarantier	 som	 kreves	 av	
nevnte	 myndigheter	 med	 hensyn	 til	 tiltak	 for	 å	
hindre	 spredning	 av	 blåtungevirus	 og	 beskyttelse	
mot	angrep	av	smittebærere,	eller

ii)		 en	prøve	for	identifisering	av	agens	i	samsvar	med	
del	A	nr.	 1	bokstav	 c)	 i	 vedlegg	 II,	 som	er	utført	
med	 negativt	 resultat	 på	 en	 prøve	 tatt	 innen	 48	
timer	før	avsendelse	av	det	berørte	dyret,	som	må	
beskyttes	mot	angrep	av	smittebærere	minst	fra	det	
tidspunktet	prøven	ble	tatt,	og	som	ikke	må	forlate	
mottakerdriftsenheten,	med	mindre	 det	 sendes	 til	
umiddelbar	 slakting	 eller	 i	 samsvar	 med	 del	A	 i	
nevnte	vedlegg.

d)		 dyr	 som	 skal	 til	 en	 driftsenhet,	 eller	 som	 skal	
transporteres	direkte	 til	 et	 slakteri	 som	 ligger	utenfor	
restriksjonssonen	 rundt	 avsenderdriftsenheten,	
herunder	 dyr	 beregnet	 på	 handel	 innenfor	
Fellesskapet	 eller	 på	 eksport,	 under	 forutsetning	 av:

i)		 forhåndsgodkjenning	 fra	 vedkommende	
myndigheter	 i	 medlemsstaten	 der	 avsender-	 og	
mottakerdriftsenhetene	 ligger,	 og	 oppfyllelse	

av	 eventuelle	 dyrehelsegarantier	 som	 kreves	 av	
nevnte	 myndigheter	 med	 hensyn	 til	 tiltak	 for	 å	
hindre	 spredning	 av	 blåtungevirus	 og	 beskyttelse	
mot	angrep	av	smittebærere,	og

ii)		 overholdelse	av	minst	vilkårene	fastsatt	i	artikkel	3	
eller	artikkel	4,	og

iii)		at	opprinnelsesmedlemsstaten	sørger	for	at	følgende	
tekst	 tilføyes	 i	 de	 aktuelle	 helsesertifikatene	
fastsatt	 i	 rådsdirektiv	 64/432/EØF,	 91/68/EØF	og	
92/65/EØF	når	det	gjelder	dyr	som	er	beregnet	på	
handel	innenfor	Fellesskapet,	eller	helsesertifikatet	
fastsatt	 i	 vedtak	 93/444/EØF	 når	 det	 gjelder	 dyr	
som	er	beregnet	på	eksport.

«Dyr	i	samsvar	med	vedtak	2005/393/EF».»

2.		 Artikkel	6	skal	lyde:

«Artikkel 6

Transitt	av	dyr

1.		 Dyr	 fra	 en	 restriksjonssone	 som	 skal	 til,	 eller	 er	 i	
transitt	gjennom,	områder	utenfor	en	 restriksjonssone,	og	
transportmidlene	disse	dyrene	fraktes	med,	skal	behandles	
med	godkjente	insektmidler	på	lastestedet	eller	under	alle	
omstendigheter	før	de	forlater	restriksjonssonen.

Dyr	som	er	i	transitt	fra	et	område	utenfor	en	restriksjonssone	
gjennom	 en	 restriksjonssone,	 og	 transportmidlene	 disse	
dyrene	 fraktes	 med,	 skal	 behandles	 med	 godkjente	
insektmidler	på	lastestedet	eller	under	alle	omstendigheter	
før	de	innføres	i	restriksjonssonen.

Dersom	 det	 under	 transitt	 gjennom	 en	 restriksjonssone	
inngår	 en	hvileperiode	på	 en	kontrollstasjon,	 skal	 dyrene	
beskyttes	mot	angrep	fra	smittebærere.

2.		 Følgende	 tekst	 skal	 tilføyes	 i	 de	 aktuelle	
helsesertifikatene	 fastsatt	 i	 direktiv	 64/432/EØF,	 91/68/
EØF	 og	 92/65/EØF	 når	 det	 gjelder	 handel	 innenfor	
Fellesskapet,	eller	helsesertifikatet	fastsatt	i	vedtak	93/444/
EØF	når	det	gjelder	dyr	som	er	beregnet	på	eksport:

«Behandlet	 med	 insektmiddel	 ...	 (navn på produktet)	
den	 ...	 (dato)	 kl.	 ...	 (klokkeslett)	 i	 samsvar	 med	 vedtak	
2005/393/EF.»
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3.	 Når	 det	 i	 et	 epidemiologisk	 relevant	 område	 i	
restriksjonssonene	har	gått	mer	enn	40	dager	fra	den	dato	
da	smittebæreren	sluttet	å	være	aktiv,	får	bestemmelsene	i	
nr.	1	og	2	i	denne	artikkel	ikke	lenger	anvendelse.

Dersom	 det	 på	 grunnlag	 av	 det	 epidemiologiske	
overvåkingsprogrammet	nevnt	i	artikkel	9	nr.	1	bokstav	b)	
i	direktiv	2000/75/EF	oppdages	at	smittebæreren	har	blitt	
aktiv	igjen	i	den	berørte	restriksjonssonen,	skal	imidlertid	
vedkommende	 myndighet	 sikre	 at	 dette	 unntaket	 ikke	
lenger	får	anvendelse.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	21.	mai	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen


