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KOMMISJONSVEDTAK

av 9. februar 2001

om opprettelse av verne- og overvåkingssoner i Fellesskapet i forbindelse med Blue Tongue

[meddelt under nummer K(2001) 340]

(Bare den franske, greske, italienske og spanske teksten har gyldighet)

(2001/138/EF)

2003/EØS/23/08

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 
20. november 2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser 
om tiltak for å bekjempe og utrydde Blue Tongue(1), særlig 
artikkel 8 nr. 2 og 3, artikkel 9 nr. 1 bokstav c) og artikkel 12, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I 2000 ble det meldt om utbrudd av Blue Tongue i 
Frankrike, Italia og Spania.

2) Det ble gjort vedtak for å hindre spredning av 
sykdommen ved restriksjoner på forflytning av dyr av 
arter som er mottakelige for Blue Tongue, samt deres 
sæd, egg og embryoer, fra de berørte regionene i disse tre 
medlemsstatene.

3) Med sikte på å opprettholde de nødvendige 
restriksjonene på forflytning må det avgrenses verne- 
og overvåkingssoner ut fra situasjonen i disse tre 
medlemsstatene i samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav d) 
i direktiv 2000/75/EF.

4) I Hellas gir resultatene av den epidemiologiske 
overvåkingen som ble iverksatt i samsvar med 
kommisjonsvedtak 2000/350/EF(2) (13 000 prøver), et 
nøyaktig bilde av situasjonen og fører til den konklusjonen 
at viruset bare forekommer i liten grad i visse regioner på 
gresk territorium.

5) Hellas har siden november 1999 (departemental 
beslutning nr. 398171, endret ved departemental 
beslutning nr. 331765) vedtatt nasjonale tiltak som forbyr 
forsendelse til medlemsstater og eksport til tredjestater av 
dyr av arter som er mottakelige for Blue Tongue, samt 
deres sæd, egg og embryoer, fra hele statens territorium.

6) Hellas gjennomfører et særlig overvåkings-
program innenfor rammen av kommisjonsvedtak 
2000/71/EF(3) med sikte på å avdekke i sanntid en 
eventuell rekontaminering fra utlandet.

7) Det er imidlertid nødvendig å avgrense en vernesone og 
en overvåkingssone i Hellas innenfor rammen av direktiv 
2000/75/EF, idet det tas hensyn til de tilgjengelige 
epidemiologiske, geografiske og klimatiske data.

8) Det er også nødvendig å ta hensyn til den økonomiske 
betydningen av forflytningsrestriksjoner, og derfor 
bør hele Hellas’ territorium anses som verne- og 
overvåkingssoner.

9) Dette vedtak skal gjennomgås på nytt senest 1. februar 
2002, særlig når det gjelder situasjonen i Hellas.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Administrative enheter som inngår i verne- og 
overvåkingssonene i forbindelse med utbrudd som skyldes 
Blue Tongue-virus av serotype 2, er oppført i vedlegg I.

Forsendelse av levende dyr av arter som er mottakelige for 
Blue Tongue, samt deres sæd, egg og embryoer, fra områder 
som tilsvarer disse verne- og overvåkingssonene er forbudt.

Artikkel 2

Administrative enheter som inngår i verne- og 
overvåkingssonene i forbindelse med den epidemiologiske 
situasjonen i Hellas, er oppført i vedlegg II.

Forsendelse av levende dyr av arter som er mottakelige for 
Blue Tongue, samt deres sæd, egg og embryoer, fra områder 
som tilsvarer disse verne- og overvåkingssonene er forbudt.

Hellas skal tillate forflytning av levende dyr av arter som er 
mottakelige for Blue Tongue, samt deres sæd, egg og embryoer 
mellom vernesonene og overvåkingssonene. Hellas skal 
imidlertid om nødvendig fastsette særlige krav til dyrehelse 
ved slik forflytning fra visse deler av sitt territorium.

(1)   EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2)   EFT L 124 av 25.5.2000, s. 58. (3)   EFT L 24 av 29.1.2000, s. 53.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 50 av 21.2.2001, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 6.
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Artikkel 3

Dette vedtak skal gjennomgås på nytt senest 1. februar 2002.

Artikkel 4

Vedtak 2000/350/EF, 2000/598/EF(1), 2000/685/EF(2), 2000/715/EF(3) og 2000/734/EF(4) oppheves.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til Republikken Frankrike, Republikken Hellas, Republikken Italia og Kongeriket 
Spania.

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2001.
 For Kommisjonen
 David BYRNE
 Medlem av Kommisjonen

(1)   EFT L 253 av 7.10.2000, s. 47.
(2)   EFT L 283 av 9.11.2000, s. 44.
(3)   EFT L 290 av 17.11.2000, s. 51.
(4)   EFT L 295 av 23.11.2000, s. 35.
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VEDLEGG I

Vernesone

Frankrike:

Corse-du-Sud, Haute-Corse

Spania:

Balearene

Italia:

Sardinia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messine, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Basilicata: Matera, Potenza

Campania: Salerno

Overvåkingssone

Italia:

Campania: Avellino, Benevent, Caserta, Napolia

Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Tarento

VEDLEGG II

Vernesone

Nomos: Arta, Evia, Larissa, Lesbos, Magnissia og Dodekanesene

Overvåkingssone

Nomos: alle deler som ikke inngår i vernesonen


