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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 9 nr. 1 
bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 2003/828/EF(2) 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 2003/218/EF(3), 
ble gjort på bakgrunn av den rådende Blue Tongue-
situasjonen i de berørte områdene. Ved nevnte vedtak ble 
det avgrenset verne- og overvåkingssoner som svarer til 
særskilte epidemiologiske situasjoner, og det ble fastsatt 
vilkår for å innvilge unntak fra forbudet mot forflytning av 
dyr innenfor og fra disse sonene.

2) Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) avholdt 26-29. oktober 
2003 et Blue Tounge-symposium. En av konklusjonene fra 
symposiet var at dyr kan flyttes fra en smittesone til en 
Blue Tongue-fri sone uten risiko for spredning av virus, 
forutsatt at dyrene ble vaksinert mer enn én måned før 
flyttingen, og vaksinen som ble benyttet, dekker alle 
serotyper som forekommer i opprinnelsesområdet.

(1)  EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 311 av 27.11.2003, s. 41.
(3) EUT L 82 av 29.3.2003, s. 35.

3) I lys av denne konklusjonen bør vilkårene for forflytning 
av vaksinerte dyr fastsatt i vedtak 2003/828/EF endres, 
slik at slike forflytninger skal kunne tillates uten at det 
kreves at virusspredningen i opprinnelsesområdet eller 
smittebærerens aktivitet i mottakerområdet har opphørt. 
Av forsiktighetshensyn vil dette imidlertid bare bli vurdert 
for innenlands forflytning fra områder der vaksinering 
er gjennomført i samsvar med vaksinasjonsprogrammet 
iverksatt av vedkommende myndighet i den berørte 
medlemsstaten.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2003/828/EF skal lyde:

«2. I Frankrike, Italia og Spania skal innenlands 
forflytning som nevnt i nr. 1 også unntas fra forflytningsforbudet 
av vedkommende myndighet

a) for områder der vaksinering er gjennomført i samsvar 
med vaksinasjonsprogrammet iverksatt av vedkommende 
myndighet i den berørte medlemsstaten som angitt i 
vedlegg I, dersom 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,

KOMMISJONSVEDTAK

av 6. januar 2004

om endring av vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger av vaksinerte dyr fra vernesoner(*)

[meddelt under nummer K(2003) 5306]

(2004/34/EF)

2008/EØS/22/23

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 13.1.2004, s. 47, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 8.
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b) for områder der vaksinering ikke er gjennomført i samsvar 
med vaksinasjonsprogrammet iverksatt av vedkommende 
myndigheter i de berørte medlemsstatene som angitt i 
vedlegg I, dersom dyrene har vært vaksinert som angitt i 
bokstav a), og dersom i tillegg

i) overvåkingsprogrammet i et epidemiologisk relevant 
opprinnelsesområde har vist at Blue Tongue-viruset 
ikke har spredt seg på minst de siste 60 dager før 
forsendelsesdatoen, eller

ii) overvåkingsprogrammet for smittebærere i et 
epidemiologisk relevant mottakerområde har vist at 
voksne insekter av slekten Culicoides ikke lenger er 
aktive.

Artikkel 2

Vedlegg I til vedtak 2003/828/EF erstattes med teksten i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 2. februar 2004.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. januar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/138 24.4.2008

VEDLEGG

«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 der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) får anvendelse

Sicilia: Ragusa, Enna

Molise: Isernia, Campobasso

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

Lazio: Latina, Frosinone

Campania: Alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Caserta 1

Basilicata: Matera og Potenza (med unntak av alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i 
Venosa)

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) ikke får anvendelse

Sicilia: Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa, Trapani

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

Basilicata: Potenza (alle kommuner som tilhører den lokale helsemyndigheten i Venosa)

Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Campania: Caserta (med unntak av alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Caserta 1), 
Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Sone B (serotype 2)

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) får anvendelse

Lazio: Viterbo, Roma, Rieti (kommunene Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, 
Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevecchio, Concerviano, Configni, 
Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano 
Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San 
Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, 
Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, 
Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina og Vacone)

Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara

Umbria: Terni

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) ikke får anvendelse

Abruzzi: L’Aquila (med unntak av alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Avezzano-
Sulmona)

Lazio: Rieti (kommunene Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, 
Castel Sant’angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, Fiamignano, 
Labro, Leonessa, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Pescorocchiano, Petrella 
Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania og Varco Sabino)

Umbria: Perugia

Marche: Ascoli Piceno, Macerata

Sone C (serotype 2 og 4)

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) får anvendelse

Frankrike:

Corse du sud, Haute Corse

Spania:

Balearene
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Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) ikke får anvendelse

Italia:
Sardinia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Sone D

Hele det greske territorium unntatt administrasjonsområdene oppført i sone E.

Sone E

Administrasjonsområdene Dodekanesene, Samos, Chios og Lesvos.»


