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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) 16. oktober 2000 bekreftet de italienske myndigheter
tilfeller av Blue Tongue på Sicilia og i Calabria.

2) Etter utbrudd av denne sykdommen på Sardinia gjorde
Kommisjonen vedtak 2000/598/EF(3) om visse
vernetiltak mot Blue Tongue i denne regionen.

3) På grunnlag av situasjonen på Sicilia og i Calabria bør
samme tiltak anvendes i de to regionene som nylig er
smittet.

4) 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
regionene Sicilia og Calabria.

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.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. november 2000.
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