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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 artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 2000/75/EF fastsettes det kontrollregler og 
tiltak for å bekjempe blåtunge i Fellesskapet, herunder 
opprettelse av verne- og overvåkingssoner og forbud mot 
at dyr forlater disse sonene.

2) I kommisjonsvedtak 2005/393/EF(2) avgrenses de 
geografiske områdene der medlemsstatene skal opprette 
verne- og overvåkingssoner («restriksjonssoner») i 
forbindelse med blåtunge. I vedtaket fastsettes også 
vilkårene for å gjøre unntak for visse forflytninger av 
dyr og deres sæd, egg og embryoer fra utførselsforbudet 
fastsatt i direktiv 2000/75/EF («utførselsforbudet»).

3) Når en flokk er vaksinert i samsvar med et 
vaksinasjonsprogram er virusspredningen redusert så 
mye at forflytninger av unge dyr fra restriksjonssonen til 
driftsenheter utenfor sonen, der smittebærerne er under 
kontroll, bør betraktes som en akseptabel risiko.

4) Kommisjonens arbeidsgruppe for helseregleverket for 
landdyr fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) framla 
14. mars 2005 en rapport om forskjellige aspekter ved de 
bestemmelser som bør få anvendelse på forflytninger av 
dyr når det gjelder blåtunge.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 151 av 14.6.2005, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2006 av 22. september 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 
30.11.2006, s. 3.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EFT L 130 av 24.5.2005, s. 22.

5) Arbeidsgruppen konkluderte med at viremi som 
overstiger 60 dager, ikke bør betraktes som en betydelig 
risiko ved forflytninger av levende dyr, og følgelig bør 
dyr som har vært beskyttet mot angrep fra smittebærere i 
mer enn 60 dager, betraktes som sikre.

6) Arbeidsgruppen konkluderte i tillegg med at ettersom 28 
dager er maksimumsperioden for serokonvertering etter 
en infeksjon, er et dyr sikkert når det har vært beskyttet 
mot angrep fra smittebærere i mer enn 28 dager og det 
har testet serologisk negativt ved bare ett tilfelle etter de 
28 dagene.

7) Arbeidsgruppen konkluderte videre med at ettersom 
en virologisk prøve alltid er positiv sju dager etter 
infeksjonen, er et dyr sikkert når det har vært beskyttet 
mot angrep fra smittebærere i mer enn sju dager og det 
har testet virologisk negativt ved ett tilfelle etter de sju 
dagene.

8) Vedtak 2005/393/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Endringer	i	vedtak	2005/393/EF

I vedtak 2005/393/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 skal nr. 2 lyde:

 «2. Innenlands forflytninger som nevnt i nr. 1, skal 
unntas fra utførselsforbudet av vedkommende myndighet 
dersom:

KOMMISJONSVEDTAK

av	9.	juni	2005

om	endring	av	vedtak	2005/393/EF	med	hensyn	til	unntak	fra	utførselsforbudet	for	innenlands	forflytning		
av	dyr	fra	restriksjonssonene(*)

[meddelt under nummer K(2005) 1689]
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a) dyrene kommer fra en besetning som har vært vaksinert 
i samsvar med et vaksinasjonsprogram vedtatt av 
vedkommende myndighet, og

b) dyrene:

i) har vært vaksinert mot den eller de serotype(r) 
som forekommer eller kan forekomme i et 
epidemiologisk relevant opprinnelsesområde, i 
mer enn 30 dager og mindre enn tolv måneder før 
forflytningsdatoen, eller

ii) er yngre enn to måneder på forflytningsdatoen og 
skal sendes til en oppfôringsenhet; en slik enhet 
må være beskyttet mot angrep fra smittebærere og 
registrert av vedkommende myndighet til bruk for 
oppfôring.»

2. I vedlegg II skal del A lyde:

«A. Levende dyr skal ha vært beskyttet mot angrep fra 
Culicoides:

1. i minst 60 dager før forflytning, eller

2. i minst 28 dager før forflytning, og i dette 
tidsrom ha gjennomgått med negativt resultat 
en serologisk prøve for å påvise antistoffer mot 
blåtunge-virusgruppen, som en konkurrerende 
ELISA-prøve eller en immundiffusjonsprøve på 
agar for å påvise blåtunge (AGID-prøve); og 
testen skal ha blitt utført på prøver tatt minst 28  

 

dager etter datoen da tidsrommet for beskyttelse 
mot angrep fra smittebærere startet, eller

3. i minst sju dager før forflytning, og i dette 
tidsrom ha gjennomgått med negativt resultat 
en prøve for isolering av blåtunge-virus eller 
en polymerasekjedereaksjonsprøve (PCR-prøve) 
på blodprøver tatt minst sju dager etter datoen 
da tidsrommet for beskyttelse mot smittebærere 
startet, og

4. ved transport til forsendelsesstedet.»

Artikkel 2

Anvendelse

Dette vedtak får anvendelse fra 4. juli 2005.

Artikkel 3

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. juni 2005.

  For Kommisjonen

  Markos KYPRIANOU

  Medlem av Kommisjonen


