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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. 3 
bokstav c) og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 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 sonene.

2) I kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 
om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med 
blåtunge, og vilkår for forflytninger fra og gjennom 
disse sonene(2) avgrenses de geografiske områdene der 
medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner 
(restriksjonssoner) i forbindelse med blåtunge.

3) Spania har meddelt Kommisjonen at det er mer enn to år 
siden det er påvist virus på Balearene.

4) Dette geografiske området bør derfor anses å være fritt 
for blåtunge og på grunnlag av Spanias begrunnede 
anmodning slettes fra listen over områder som er oppført 
som restriksjonssoner.

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 7.4.2006, s. 35, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 130 av 24.5.2005, s. 22. Vedtaket sist endret ved vedtak 2006/828/

EF (EUT L 311 av 26.11.2005, s. 37).

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF utgår under sone C:

«Spania

Balearene (der serotype 16 er ikke forekommer)».

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra dagen etter at det er kunngjort 
i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. april 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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