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KOMMISJONSVEDTAK

av 25. november 2003

om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue(*)

[meddelt under nummer K(2003) 4335]

(2003/828/EF)

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 bokstav d) og nr. 3, artikkel 9 nr. 1 bokstav c) 
og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 2003/218/EF av 27. mars 2003 om 
verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue 
Tongue, og om regler for forflytning av dyr innenfor og 
fra disse sonene og om oppheving av vedtak 2001/783/
EF(2), sist endret ved vedtak 2003/535/EF(3), ble vedtatt 
på bakgrunn av den rådende Blue Tongue-situasjonen 
i de første månedene av 2003. Ved nevnte vedtak ble 
det opprettet verne- og overvåkingssoner som svarer til 
særskilte epidemiologiske situasjoner, og det ble fastsatt 
vilkår for å gjøre unntak fra forbudet mot forflytning av 
dyr innenfor og fra disse sonene.

2) I lys av utviklingen av situasjonen, særlig isoleringen 
av en ny serotype på Sardinia og Korsika (serotype 4) 
samt et nytt utbrudd av serotype 2 på Balearene, bør 
de overordnede geografiske områdene hvor det skal 
opprettes verne- og overvåkingssoner, tas opp til ny 
vurdering.

3) Det bør skilles ut fem overordnede «restriksjonssoner» på 
grunnlag av den eller de isolerte serotypen eller -typene: 
Balearene og Nord-Italia (bare serotype 2), Sardinia og 
Korsika (serotype 2 og 4), Sør-Italia (serotype 2 og 9 
samt i mindre grad 4 og 16) og to soner for Hellas, hvor 
det er isolert flere forskjellige serotyper på ulike steder i 
løpet av de siste årene.

4) Etter anmodning fra Hellas bør det skilles mellom de 
greske fastlandsområdene, der det kan gjøres unntak fra 
forbudet mot forflytning av dyr fra restriksjonssonene 
ved handel innenfor Fellesskapet, og resten av det greske 
territorium, der slike unntak bør begrenses til utelukkende 
å gjelde forflytning innenfor landegrensene.

5) I lys av forbudet mot vaksinering i overvåkingssonene, 
fastsatt ved direktiv 2000/75/EF, og utviklingen av den 
epidemiologiske situasjonen lokalt, bør avgrensingen 
mellom verne- og overvåkingssoner overlates til 
vedkommende myndighet i de berørte medlemsstatene.

6) Unntak fra forbudet mot å flytte dyr fra verne- og 
overvåkingssoner bør gjøres på grunnlag av risikoanalyser, 
idet det tas hensyn til opplysninger innhentet ved 
overvåkingsprogrammet om virusaktiviteten på 
opprinnelses- og bestemmelsesstedet og om dyrenes 
vaksinasjonsstatus.

7) Det bør fastsettes vilkår for hvordan transitt av dyr 
gjennom verne- og overvåkingssoner skal foregå.

8) Av hensyn til klarheten i Fellesskapets regelverk bør 
vedtak 2003/218/EF oppheves og erstattes med dette 
vedtak.

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette vedtak er å avgrense de overordnede 
geografiske områdene der medlemsstatene skal opprette 
verne- og overvåkingssoner («restriksjonssoner») som fastsatt 
i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 2000/75/EF.

Formålet er også å fastsette vilkårene for å gjøre unntak fra 
forbudet mot å flytte dyr ut av restriksjonssonene, fastsatt ved 
artikkel 9 nr. 1 bokstav c) og artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2000/75/
EF (forflytningsforbudet), for visse forflytninger av dyr og 
deres sæd, egg og embryoer fra og gjennom disse sonene 
(transitt).

Bestemmelsene i dette vedtak berører ikke forflytning innenfor 
en restriksjonssone som fastsatt i artikkel 2. 

2007/EØS/26/03

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 27.11.2003, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2004 av 24. september 
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
10.3.2005, s. 5.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 82 av 29.3.2003, s. 35.
(3) EUT L 184 av 23.7.2003, s. 40.
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Artikkel 2

Avgrensing av restriksjonssoner

1. Restriksjonssone A, B, C, D og E skal avgrenses som 
angitt i vedlegg I.

Unntak fra forflytningsforbudet for disse sonene kan bare 
gjøres i samsvar med vilkårene fastsatt i dette vedtak.

2. For Hellas får forflytningsforbudet anvendelse bare på 
innenlands forflytning fra sone E til sone D som definert i 
vedlegg I.

Artikkel 3

Unntak fra forflytningsforbudet i forbindelse med 
innenlands forflytning

1. Innenlands forsendelse av dyr eller deres sæd, egg 
og embryoer fra en av restriksjonssonene nevnt i vedlegg I 
skal unntas fra forflytningsforbudet under forutsetning av at 
dyrene og deres sæd, egg eller embryoer oppfyller vilkårene 
i vedlegg II eller, for Frankrike og Italia, at de oppfyller 
vilkårene i nr. 2, eller for Hellas, at de oppfyller vilkårene i 
nr. 3.

2. I Frankrike og Italia skal også innenlands forflytning 
som nevnt i nr. 1 fra områder hvor vaksinering er gjennomført 
i samsvar med vaksinasjonsprogrammet iverksatt av 
vedkommende myndighet i de berørte medlemsstatene 
som angitt i vedlegg I, unntas fra forflytningsforbudet av 
vedkommende myndighet dersom

a) overvåkingsprogrammet i et epidemiologisk relevant opp-
rinnelsesområde har vist at spredningen av Blue Tongue-
viruset har opphørt mer enn 100 dager før forsendelses-
datoen, eller

b) overvåkingsprogrammet for smittebærere i et epidemio-
logisk relevant mottakerområde har vist at voksne insekter 
av slekten Culicoides ikke lenger er aktive,

 og

c) dyrene i mer enn 30 dager og mindre enn ett år før 
forsendelsesdatoen har vært vaksinert mot den eller de 
serotype(r) som forekommer i et epidemiologisk relevant 
opprinnelsesområde.

3. I Hellas skal vedkommende myndighet også unnta 
innenlands forsendelser som nevnt i nr. 1 fra forflytnings-
forbudet dersom

a) dyrene har gjennomgått en serologisk prøve (BT ELISA 
eller AGID) med negativt resultat minst 72 timer før 
forsendelse, og

b) dyrene på tidspunktet for prøvetakingen ble sprøytet med 
et insektmiddel som virker i minst fire dager.

4. Det skal opprettes en overvåkingsordning som skal 
forvaltes av vedkommende myndighet for å hindre at dyr som 
er forflyttet i samsvar med vilkårene i denne artikkel, flyttes 
videre til en annen medlemsstat.

Artikkel 4

Unntak fra forflytningsforbudet i forbindelse med 
innenlands forflytning for slakting

Som unntak fra forflytningsforbudet kan vedkommende 
myndighet tillate forsendelse av dyr fra en restriksjonssone 
med sikte på umiddelbar slakting innenfor en medlemsstat, 
forutsatt 

a) at det i hvert enkelt tilfelle foretas en risikovurdering når 
det gjelder muligheten for kontakt mellom dyrene og 
smittebærere under transporten til slakteriet, idet det tas 
hensyn til

i) opplysningene om smittebærerens aktivitet som er 
kommet fram gjennom overvåkingsprogrammet,

ii) avstanden mellom slakteriet og stedet der dyrene tas 
inn i den restriksjonsfrie sonen,

iii) de entomologiske opplysningene om ruten nevnt i 
punkt ii),

iv) tidsrommet i løpet av dagen da transporten finner sted 
i forhold til tidspunktet da smittebærerne er aktive,

v) muligheten for bruk av insektmidler i samsvar med 
rådsdirektiv 96/23/EF(1),

b) at dyrene som skal flyttes, ikke viser noen tegn på 
Blue Tongue den dagen de skal transporteres,

c) at dyrene transporteres direkte til slakteriet i kjøretøyer 
som er forseglet av vedkommende myndighet, for å slaktes 
umiddelbart under offentlig tilsyn,

d) at vedkommende myndighet som har ansvar for slakteriet, 
er informert om at dyr skal sendes dit, og underretter 
vedkommende myndighet på avsenderstedet om at dyrene 
er ankommet.

Artikkel 5

Unntak fra forflytningsforbudet ved handel innenfor 
Fellesskapet

1. Som unntak fra forflytningsforbudet kan vedkommende 
myndighet tillate forsendelse av dyr og deres sæd, egg og 
embryoer fra restriksjonssone A, B, C og D som angitt i 
vedlegg I, forutsatt 

a) at dyrene og deres sæd, egg og embryoer oppfyller 
vilkårene fastsatt i artikkel 3, og

b) at det foreligger forhåndsgodkjenning fra bestemmelses-
medlemsstaten.

(1) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10.
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2. Den opprinnelsesmedlemsstat som benytter seg 

av unntakene fastsatt i nr. 1, skal påse at følgende ordlyd 

tilføyes på de aktuelle helsesertifikatene fastsatt i rådsdirektiv  

64/432/EØF(1), 88/407/EØF(2), 89/556/EØF(3), 91/68/EØF(4) 

og 92/65/EØF(5):

«Dyr/sæd/egg/embryoer(*) i samsvar med vedtak  

2003/828/EF.
______________

(*) Stryk det som ikke passer.»

Artikkel 6

Transitt av dyr gjennom restriksjonssoner

1. Transitt av dyr som sendes fra et område i Fellesskapet 

utenfor restriksjonssonene oppført i vedlegg I gjennom 

en restriksjonssone oppført i samme vedlegg, skal være 

tillatt dersom dyrene og transportmiddelet behandles med 

insektmiddel på lastestedet, eller i alle tilfeller før dyrene 

kommer inn i restriksjonssonen.

Dersom det ved transitt gjennom en restriksjonssone inngår 

en hvileperiode på et stoppested, skal dyrene behandles med 

insektmiddel for å beskytte dem mot angrep fra smittebærere.

2. Ved handel innenfor Fellesskapet må transitten være 

godkjent av vedkommende myndighet i transittmedlemsstaten 

og i bestemmelsesmedlemsstaten, og følgende ordlyd 

skal tilføyes på de aktuelle helsesertifikatene fastsatt i 

direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF:

«Behandlet med insektmiddel (navn på produkt) den (dato) 

kl. (klokkeslett) i samsvar med vedtak 2003/828/EF».

Artikkel 7

Gjennomføringstiltak

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender på handelen 
slik at de bringes i samsvar med dette vedtak, og de skal 
umiddelbart på en hensiktsmessig måte offentliggjøre og 
opplyse om de tiltak som vedtas. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 8

Oppheving

Vedtak 2003/218/EF oppheves. Henvisninger til det opphevede 
vedtaket skal forstås som henvisninger til dette vedtak.

Artikkel 9

Anvendelse

Dette vedtak får anvendelse fra 17. desember 2003.

Artikkel 10

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. november 2003.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

(5) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(6) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10.
(7) EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1.
(8) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.
(9) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
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VEDLEGG I

(Restriksjonssoner: geografiske områder der medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner)

Sone A (serotype 2 og 9 samt i mindre grad 4 og 16)

Områder hvor artikkel 3 nr. 2 får anvendelse

Sicilia: Ragusa, Enna

Molise: Isernia, Campobasso

Abruzzi: Chieti og alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Avezzano-Sulmona

Lazio: Frosinone, Latina

Campania: Chieti og alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Caserta I

Områder hvor artikkel 3 nr. 2 ikke får anvendelse

Sicilia: Agrigente, Catania, Caltanissetta, Palermo, Mesine, Siracusa og Trapani

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

Basilicata: Matera, Potenza

Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Campania: Caserta, unntatt de kommuner som tilhører den lokale helsemyndigheten i Caserta I, Benevento, 
Avellino, Napoli, Salerno

Abruzzi: L’Aquila unntatt de kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Avezzano-
Sulmona

Sone B (serotype 2)

Områder hvor artikkel 3 nr. 2 får anvendelse

Italia:

Lazio: Viterbo, Roma, Rieti

Toscana: Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

Umbria: Terni

Områder hvor artikkel 3 nr. 2 ikke får anvendelse

Spania:

Balearene

Sone C (serotype 2 og 4)

Frankrike:

Corse du sud, Haute Corse

Italia:

Sardinia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Sone D

Hele det greske territorium unntatt administrasjonsområdene oppført i sone E

Sone E

Administrasjonsområdene Dodekanesene, Samos, Kios og Lesbos
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VEDLEGG II

A.  Levende dyr skal ha vært

1. beskyttet mot angrep fra Culicoides i minst 100 dager før forsendelse, eller

2. beskyttet mot angrep fra Culicoides i minst 28 dager før forsendelse, og i denne perioden ved to anledninger og 
med negativt resultat ha gjennomgått en serologisk prøve for å påvise antistoffer mot Blue Tongue-virusgruppen, 
som en konkurrerende ELISA-prøve eller en immundiffusjonsprøve på agar for å påvise Blue Tongue, med et 
intervall på minst sju dager mellom hver prøve, der den første prøven blir gjennomført minst 21 dager etter at 
dyret kom til karantenestasjonen, eller

3. beskyttet mot angrep fra Culicoides i minst 14 dager før forsendelse, og i denne perioden ha gjennomgått med 
negativt resultat en prøve for isolering av Blue Tongue-virus eller en polymerasekjedereaksjonsprøve med 
negativt resultat på blodprøver tatt ved to anledninger med et intervall på minst sju dager mellom prøvene, og 
der den første prøven foretas minst sju dager etter at dyret kom til karantenestasjonen, og

4. beskyttet mot angrep fra Culicoides ved transport til forsendelsesstedet.

B. Sæd skal komme fra donordyr som har

1. vært beskyttet mot angrep fra Culicoides i minst 100 dager før oppsamlingen av sæd begynner og mens den 
pågår, eller

2. gjennomgått med negativt resultat en serologisk prøve for å påvise antistoffer mot Blue Tongue-virusgruppen, 
som en konkurrerende ELISA-prøve eller en immundiffusjonsprøve på agar for å påvise Blue Tongue, minst 
hver 60. dag i hele oppsamlingsperioden og mellom 28 og 60 dager etter den siste oppsamlingen til denne 
forsendelsen, eller

3. gjennomgått med negativt resultat en virusisolasjonsprøve eller polymerasekjedereaksjonsprøve (PCR-prøve) 
på blodprøver som tas når oppsamlingen av sæd påbegynnes og avsluttes og minst hver sjuende dag 
(virusisolasjonsprøve) eller minst hver 28. dag (PCR-prøve) mens oppsamlingen av sæd pågår for denne 
forsendelsen.

C. Egg og embryoer skal komme fra donordyr som har

1. vært beskyttet mot angrep fra Culicoides i minst 100 dager før oppsamlingen av embryoer/egg påbegynnes og 
mens den pågår, eller

2. gjennomgått med negativt resultat en serologisk prøve for å påvise antistoffer mot Blue Tongue-virusgruppen, 
som en konkurrerende ELISA-prøve eller immundiffusjonsprøve på agar for å påvise Blue Tongue, mellom 28 
og 60 dager etter oppsamlingen, eller

3. gjennomgått med negativt resultat en prøve for isolering av Blue Tongue-virus eller en polymerasekjedereak-
sjonsprøve (PCR-prøve) på en blodprøve som er tatt på oppsamlingsdagen.


