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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 290 av 17.11.2000, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2001 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. 9.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 260 av 14.10.2000, s. 57.

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. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) 10. oktober 2000 bekreftet Spania overfor Kommisjonen
at det hadde vært noen tilfeller av Blue Tongue i
driftsenheter for sauer på øyene Mallorca og Minorca i
øygruppen Balearene.

2) For å hindre spredning av sykdommen gjorde
Kommisjonen vedtak 2000/624/EF av 13. oktober 2000
om visse vernetiltak mot Blue Tongue i det autonome
området Balearene, Spania(3).

3) Ifølge artikkel 10 nr. 3 i direktiv 90/425/EØF skal de
nødtiltak som Kommisjonen har truffet, framlegges for
Den faste veterinærkomité for å bli stadfestet, endret eller
opphevet.

4) Utviklingen av epidemien berettiger ikke en endring av
tiltakene fastsatt ved vedtak 2000/624/EF.

5) Tiltakene fastsatt ved vedtak 2000/624/EF bør derfor
videreføres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Spania skal forby at levende dyr, sæd, egg og embryoer av arter
som er mottakelige for Blue Tongue, sendes fra det autonome
området Balearene.

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

Vedtak 2000/624/EF oppheves.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. november 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 7. november 2000

om visse vernetiltak mot Blue Tongue i det autonome området Balearene, Spania(*)
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