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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 98/75

II
(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2006. április 5.)
a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban Olaszországban korlátozás alá
vont körzetek tekintetében történő módosításáról
(az értesítés a C(2006) 1260. számú dokumentummal történt)
(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/268/EK)
kérelme alapján törölni kell a korlátozás alá vont
körzetek jegyzékéből.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a kéknyelv-betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló,
2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének c) pontjára és 19.
cikkének harmadik bekezdésére,

(2)

(3)

(4)

A 2005/393/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

mivel:
(1)

(5)

A 2000/75/EK irányelv védekezési szabályokat és intézkedéseket állapít meg a Közösségen belül a kéknyelvbetegség elleni küzdelemre, és ezek keretében rendelkezik
védő- és megfigyelési körzetek kialakításáról, valamint
annak tilalmáról, hogy az állatok ezeket a körzeteket
elhagyják.
A kéknyelv-betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelő
körzetekről, illetve az ezen körzetekből vagy ezen körzeteken keresztül történő szállításokra alkalmazandó feltételekről szóló, 2005. május 23-i 2005/393/EK bizottsági
határozat (2) rendelkezik azon nagyobb földrajzi területek
kijelöléséről, ahol a tagállamoknak a kéknyelv-betegséggel
összefüggésben védő- és megfigyelési körzeteket (a továbbiakban: korlátozás alá vont körzetek) kell létrehozniuk.
Olaszország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy
Livorno és Pisa tartományban 2005 áprilisa óta nem
fordult elő a vírus.
Ezért ezeket a tartományokat kéknyelv-betegségtől
mentesnek kell tekinteni, és Olaszország indokolt

(1) HL L 327., 2000.12.22., 74. o.
(2) HL L 130., 2005.5.24., 22. o. A legutóbb a 2005/825/EK határozattal (HL L 311., 2005.11.26., 37. o.) módosított határozat.

1. cikk
A 2005/393/EK határozat I. mellékletének a B körzetre vonatkozó részében „Toscana” sorából a „Pisa” és a „Livorno” bejegyzést el kell hagyni.
2. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő naptól kell alkalmazni.
3. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 5-én.
a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

