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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, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Som følge av utbrudd av Blue Tongue på visse øyer 
sør-øst i Hellas har Kommisjonen truffet vernetiltak 
ved vedtak 1999/293/EF(3), endret ved vedtak
1999/623/EF(4).

2) Disse tiltakene ble ved vedtak 1999/623/EF utvidet til å
omfatte prefekturene Evros, Rodopi og Xanthi etter at det
ble påvist at viruset var i omløp i prefekturene Evros og
Rodopi.

3) Resultatene av en serologisk undersøkelse foretatt i
annen halvdel av august 1999, viser at Blue Tongue-
viruset er i omløp i prefekturene Serres og Drama.

4) I mangel av økologiske grenser kan sykdommens
smittebærere spre seg aktivt eller bli ført med vinden over
store avstander.

5) Forflytning av levende dyr av mottakelige arter bør
begrenses slik at sykdommen ikke spres av dyr som er
smittet av viruset.

6) Vedtak 1999/293/EF bør derfor endres slik at det omfatter
prefekturene Serres, Drama og Kavala.

7) Det bør treffes vernetiltak med hensyn til forflytning av
mottakelige arter fra prefekturene som grenser til
smittesonen.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I første og annet ledd i artikkel 1 i vedtak 1999/293/EF endres
«prefekturene Dodekanesos, Samos, Evros, Rodopi og Xanthi»
til «prefekturene Dodekanesos, Samos, Evros, Rodopi, Xanthi,
Serres, Drama og Kavala». 

Artikkel 2

I artikkel 1 i vedtak 1999/293/EF skal nytt ledd lyde:

«Hellas skal tillate forflytning fra prefekturene Kilkis
og Thessaloniki av dyr av arter som er mottakelige for
Blue Tongue, og som har oppholdt seg i disse to
prefekturene, bare dersom de i de siste ti dager før
forflytningen har reagert negativt på en serologisk
prøve for påvisning av antistoffer mot Blue Tongue».

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Republikken Hellas.

Utferdiget i Brussel, 7. oktober 1999.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 7. oktober 1999

om annen endring av vedtak 1999/293/EF om visse vernetiltak mot Blue Tongue i deler av Hellas(*) 

[meddelt under nummer K(1999) 3106]

(Bare den greske teksten har gyldighet)

(1999/683/EF)
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