
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) 25. august 2000 underrettet Italia Kommisjonen om flere
kliniske tilfeller hvor det var mistanke om Blue Tongue i
driftsenheter for sauer i provinsen Cagliari i den sørlige
delen av Sardinia. Forekomsten av Blue Tongue ble
bekreftet 30. august 2000.

2) 28. august 2000 innførte italienske myndigheter et forbud
mot å sende dyr, sæd, egg og embryoer av arter som er
mottakelige for Blue Tongue, fra Sardinia for å hindre at
sykdommen spres fra denne øya. Det er også innført
strenge restriksjoner på forflytning av arter som er
mottakelige for Blue Tongue, på selve Sardinia.

3) De italienske myndigheter har innført ytterligere tiltak for
å bekjempe sykdommen i forbindelse med dette
utbruddet, for eksempel har de opprettet verne- og
overvåkingssoner, igangsatt epidemiologiske
undersøkelser og særlige undersøkelser for å finne fram
til smittebærerne av Blue Tongue-viruset og fastslå
risikoen for spredning av sykdommen på Sardinia.

4) Blue Tongue er oppført i liste A fra Det internasjonale
kontor for epizootier (OIE), og en spredning av
sykdommen utgjør en alvorlig fare for Fellesskapet og
kan få følger for internasjonal handel.

5) Av klarhetshensyn bør det på fellesskapsplan iverksettes
tiltak for å bekjempe sykdommen med hensyn til
forflytning fra Sardinia av dyr, sæd, egg og embryoer av
arter som er mottakelige for Blue Tongue. Disse tiltakene
tilsvarer de tiltak som italienske myndigheter allerede har
iverksatt.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Italia skal forby at dyr, sæd, egg og embryoer av arter som er
mottakelige for Blue Tongue (alle drøvtyggere), sendes fra
Sardinia.

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 skal gjennomgås på nytt i lys av utviklingen av
situasjonen og resultatene av undersøkelsene som de italienske
myndigheter gjennomfører. Dette vedtak får anvendelse fram
til 30. november 2000.

Nr. 37/2 25.7.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. oktober 2000

om visse vernetiltak mot Blue Tongue på Sardinia, Italia(*)

[meddelt under nummer K(2000) 2899]

(2000/598/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 253 av 7.10.2000, s. 47, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001 av 11. desember 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av
7.3.2002. s. 1.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
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Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. oktober 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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