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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

3)

Det bør derfor fastsettes regler om unntak
fra utførselsforbudet for dyr i de berørte deler av
restriksjonssonene i de perioder det er påvist at det ikke
forekommer virus eller smittebærere.

4)

Når det, etter at smittebæreren har opphørt å være
aktiv, har forløpt et tidsrom som varer lengre enn
serokonverteringen, kan seronegative dyr flyttes fra
restriksjonssonene med et akseptabelt risikonivå, da de
ikke kan være eller bli angrepet. Dyr som er seropositive,
men virologisk negative (PCR-negative), kan også flyttes
da de ikke er eller kan bli viremisk.

5)

Dyr som er født etter at smittebæreren har opphørt å være
aktiv, kan ikke være angrepet og kan derfor flyttes fra
restriksjonssonene uten risiko når smittebæreren ikke er
aktiv.

6)

Ettersom det skal være streng kontroll med sporbarheten
av disse dyrenes forflytninger, bør disse forflytningene
begrenses til innenlands forflytninger til driftsenheter
som er registrert av mottakerenhetens vedkommende
myndighet.

Forholdene vinterstid i deler av de områder i Fellesskapet
som er berørt av Blue Tounge har ført til at smittebæreren
ikke lenger er aktiv, og at Blue Tounge-viruset derfor
ikke lenger er i omløp.

7)

Dessuten skal slike forflytninger opphøre når
smittebærerens blir aktiv igjen i et epidemiologisk
relevant område i de berørte restriksjonssoner.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 16.3.2005, s. 39,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember
2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av
23.2.2006, s. 7.

8)

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

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 artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

(1)
(2)

Kommisjonsvedtak 2003/828/EF av 25. november 2003
om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue
Tongue(2) ble vedtatt på bakgrunn av den rådende
Blue Tongue-situasjonen i de angrepne områdene av
Fellesskapet. Ved nevnte vedtak ble det opprettet verneog overvåkingssoner (restriksjonssoner) som svarer til
særskilte epidemiologiske situasjoner, og det ble fastsatt
vilkår for å innvilge unntak fra utførselsforbudet i
2000/75/EF for visse forflytninger av dyr samt sæd, egg
og embryoer fra disse dyr fra og gjennom disse sonene.

EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
EUT L 311 av 27.11.2003, s. 41. Vedtaket sist endret ved vedtak 2005/138/
EF (EUT L 47 av 18.2.2005, s. 38).
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GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
I artikkel 3 i vedtak 2003/828/EF gjøres følgende endringer:
a) nr. 1 skal lyde:
«1. Med forbehold for nr. 3a skal innenlands forsendelse
av dyr eller deres sæd, egg og embryoer fra en av
restriksjonssonene i vedlegg I unntas fra utførselsforbudet
under forutsetning av at dyrene og deres sæd, egg eller
embryoer oppfyller vilkårene i vedlegg II eller, med
hensyn til Spania, Frankrike, Italia og Portugal, at de
oppfyller vilkårene i nr. 2, og med hensyn til Hellas at de
oppfyller vilkårene i nr. 3.»
b) nytt nr. 3a innsettes etter nr. 3:
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b) dyr som er serologisk (ELISA eller AGID) negative
eller serologisk positive, men virologisk (PCR)
negative,
c) dyr som er født etter den dato da smittebæreren
opphørte å være aktiv.
Vedkommende myndighet skal bare gi unntak i henhold til
dette nr. i det tidsrom da smittebæreren ikke er aktiv.
Dersom det på grunnlag av det epidemiologiske
overvåkingsprogrammet nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b)
i direktiv 2000/75/EF oppdages at smittebæreren har
blitt aktiv igjen i den berørte restriksjonssonen, skal
vedkommende myndighet sikre at slike unntak ikke lenger
får anvendelse.»
Artikkel 2
Dette vedtak får anvendelse fra 19. mars 2005.

«3a. Når det i et epidemiologisk relevant område i
restriksjonssonene nevnt i vedlegg I har gått mer enn 40
dager fra den dato da smittebæreren sluttet å være aktiv, kan
vedkommende myndighet gi unntak fra utførselsforbudet
for innenlands forsendelse av følgende:
a) dyr som skal sendes til driftsenheter som er registrert
for dette formål av vedkommende myndighet i
mottakerenheten, og som bare kan forflyttes fra slike
enheter til et slakteri,

Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 9. mars 2005.
For Kommisjonen
Markos KYPRIANOU
Medlem av Kommisjonen

