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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 
15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF,
90/425/EØF og 90/675/EØF(1), sist endret ved direktiv
96/43/EF(2), særlig artikkel 18, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I juli 1999 ble det bekreftet utbrudd av Blue Tongue i
regionen Burgas i Bulgaria.

2) Situasjonen kan utgjøre en alvorlig trussel mot
dyrehelsen i Fellesskapet.

3) Det er derfor nødvendig å forby import av storfe, sau og
geit med opprinnelse i Bulgaria.

4) Det bør treffes tiltak for å sikre at levende storfe, sauer og
geiter ikke sendes gjennom den delen av Bulgaria som
omfatter provinsene Burgas, Jambol, Sliven, Stara
Zagora, Khaskovo og Kardzali.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

a) Medlemsstatene skal ikke tillate import av levende storfe,
sauer eller geiter med opprinnelse i Bulgaria.

b) Medlemsstater som mottar levende storfe, sauer eller geiter
som er transportert gjennom Bulgarias territorium, skal
påse at dyrene ikke er sendt gjennom den delen av Bulgaria
som omfatter provinsene Burgas, Jambol, Sliven, Stara
Zagora, Khaskovo og Kardzali.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 1999.
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