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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 8 nr. 2 
bokstav d), artikkel 9 nr. 1 bokstav c) og artikkel 12,

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(2), særlig artikkel 10 nr. 3 
og 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 2003/828/EF av 25. november 2003 
om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue 
Tongue(3) ble vedtatt på bakgrunn av den rådende 
Blue Tongue-situasjonen i de rammede områdene i 
Fellesskapet. Ved nevnte vedtak ble det opprettet verne- 
og overvåkingssoner (restriksjonssoner) som svarer til 
særskilte epidemiologiske situasjoner, og det ble fastsatt 
vilkår for å innvilge unntak fra utførselsforbudet fastsatt 
i 2000/75/EF for visse forflytninger av dyr, samt sæd, 
egg og embryoer fra disse dyrene, fra og gjennom disse 
sonene.

2) For å begrense risikoen for spredning av Blue Tongue, 
bør det av epidemiologiske årsaker kunne vedtas forbud 
mot forflytninger innenfor sperresonene.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/33/EF (EFT L 315 av 19.11.2002, s. 14).
(3) EUT L 311 av 27.11.2003, s. 41. Vedtaket sist endret ved vedtak 2004/550/

EF (EUT L 244 av 16.7.2004, s. 51).

3) Det er nylig konstatert spredning av Blue Tongue-viruset 
i Andalusia og Extremadura i Sør-Spania.

4) I samsvar med direktiv 2000/75/EF og med hensyn 
til den geografiske, økologiske og epizootiologiske 
situasjonen i de områder i Spania som er berørt av 
de nylige utbruddene av Blue Tongue, bør listen over 
restriksjonssoner i vedlegg I til vedtak 2003/828/EF 
endres for å tilføye en ny restriksjonssone som omfatter 
disse områdene. Vedtak 2003/828/EF bør derfor endres.

5) Selv om det ikke er påvist utbrudd av Blue Tongue i 
Portugal, bør den nye restriksjonssonen av hensyn til 
epidemiologisk sammenheng og økologisk kontinuitet 
også omfatte visse områder i Portugal. For å forhindre at 
sykdommen spres bør imidlertid forflytninger av dyr fra 
den spanske delen av den nye sperresonen til Portugal 
forbys.

6) I henhold til direktiv 90/425/EØF kan det vedtas visse 
midlertidige vernetiltak etter utbrudd av en epizootisk 
sykdom i Fellesskapet. Kommisjonsvedtak 2004/697/
EF av 14. oktober 2004 om visse vernetiltak mot Blue 
Tongue i Spania(4) ble vedtatt som en reaksjon på 
rapportene om utbrudd av sykdommen i visse provinser i 
Spania i 2004. I samsvar med nevnte vedtak ble tiltakene 
lagt fram for Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen på komiteens møte 19. oktober 2004. På 
bakgrunn av den seneste utviklingen bør vernetiltakene 
i vedtak 2004/697/EF oppheves og erstattes med vedtak 
2003/828/EF, som endret ved dette vedtak.

7) Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 
bør vurdere tiltakene fastsatt i dette vedtak på sitt møte 
den 11. november.

(4) EUT L 316 av 15.10.2004, s. 96.

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. november 2004

om endring av vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger av dyr fra og innenfor en restriksjonssone  
i Spania og Portugal i forbindelse med utbrudd av Blue Tongue i Spania(*)

[meddelt under nummer K(2004) 4398]

(2004/762/EF)

2008/EØS/27/06

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 13.11.2004, s. 70, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2005 av 8. juli 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  nr. 60 av 24.11.2005,  
s. 2.
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8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2003/828/EF gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 1 skal tredje ledd lyde:

 «Dette vedtak skal ikke berøre forflytninger innenfor 
restriksjonssonen nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd, med 
mindre annet er fastsatt.»

2. Artikkel 2 nr. 1 skal lyde:

 «1.  Restriksjonssone A, B, C, D, E og F skal avgrenses i 
samsvar med vedlegg I.

 Unntak fra utførselsforbudet for disse sonene skal bare 
gjøres i samsvar med vilkårene fastsatt i dette vedtak.

 Når det gjelder restriksjonssone F i vedlegg I, er det 
forbudt å flytte levende dyr av de arter som er mottakelige 
for Blue Tongue, fra et område i Spania til Portugal uten 
tillatelse fra vedkommende myndigheter.»

3. I vedlegg I tilføyes følgende restriksjonssone F:

«Sone F

SPANIA:

Provinsene Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, – 
Jaén, Cáceres, Badajoz,

Provinsen Toledo (– comarcas Oropesa, Talavera de la 
Reina, Belvis de Jara og Los Navalmorales),

Provinsen Ciudad Real (– comarcas Horcajo de los 
Montes, Piedrabuena, Almadén og Almodóvar del 
Campo).

PORTUGAL:

Landbruksdepartementets regionkontor i Alentejo: – 
concelhos Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de 
Sor, Crato, Portoalegre, Alter do Chão, Avis, Mora, 
Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo 
Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, 
Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de 
Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos, Mértola, Serpa, 
Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, 
Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do 
Sal (øst for A2, freguesias Santa Susana, Santiago og 
Torrão) Gavião (freguesias Gavião, Atalaia, Margem 
og Comenda),

Landbruksdepartementets regionkontor i Ribatejo e – 
Oeste: concelhos Montijo (freguesias Canha, S. Isidoro 
de Pegões og Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, 
Almeirim, Alpiarça, Chamusca, (freguesias Pinheiro 
Grande, Chamusca, Ulme, Vale de Cavalos, Chouto 
og Parreira), Constância (freguesia Sta Margarida de 
Coutada), Abrantes (freguesias Tramagal, S. Miguel do 
Rio Torto, Rossio ao Sul do Tejo, Pego, Concovoadas, 
Alvega, S. Facundo, Vale das Mós og Bemposta).»

Artikkel 2

Vedtak 2004/697/EF oppheves.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 16. november 2004.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. november 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen


