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KOMMISJONSVEDTAK

2002/EØS/03/30

av 29. april 1999
om visse vernetiltak mot Blue Tongue i deler av Hellas(*)
[meddelt under nummer K(1999) 1119]
(Bare den greske teksten har gyldighet)
(1999/293/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1

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, og

Hellas skal forby at dyr, sæd, egg og embryoer av arter som er
mottakelige for Blue Tongue, forlater prefekturet Dodekanesos
og prefekturet Samos.
Hellas skal ikke tillate forflytning av dyr av arter som er
mottakelige for Blue Tongue, innenfor prefekturet
Dodekanesos og prefekturet Samos uten tillatelse fra
veterinærtjenesten.

ut fra følgende betraktninger:
Artikkel 2
1)

Mellom slutten av oktober og begynnelsen av desember
1998 ble det meldt om utbrudd av Blue Tongue på øyene
Rhodos, Kos og Leros i prefekturet Dodekanesos og i
prefekturet Samos.

Dette vedtak skal gjennomgås på nytt annenhver måned og får
anvendelse til 1. februar 2000.
Artikkel 3

2)

3)

4)

De greske myndigheter traff nødtiltak, og Fellesskapets
økonomiske bidrag til disse tiltakene ble fastsatt ved
kommisjonsvedtak 1999/221/EF(3).
Tiltakene som gjelder forflytning av levende dyr av
mottakelige arter og enkelte produkter av disse i de
berørte regioner fastsatt i artikkel 3 i vedtak 1999/221/EF,
bør utvides.
Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 114 av 1.5.1999, s. 55, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2001 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. 14.
1
( ) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 82 av 26.3.1999, s. 44.

Dette vedtak er rettet til Republikken Hellas.

Utferdiget i Brussel, 29. april 1999.

For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen

