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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 

bekjempe og utrydde blåtunge(1

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007(2) er det 
fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av blåtunge 

av restriksjonssonene. I forordningen er det også fastsatt 
vilkår for unntak fra utførselsforbudet som gjelder 

embryoer som fastsatt i direktiv 2000/75/EF.

at den transplacentale overføringen av blåtungeviruset 
kan forventes å forekomme for minst serotype 8. De 
forebyggende tiltakene som er truffet for å hindre 
eventuell spredning av sykdommen fra drektige eller visse 

endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2008(3

bør derfor opprettholdes.

immune mot blåtunge som følge av vaksinasjon med en 

anses ikke for å utgjøre noen betydelig risiko med hensyn 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
(1

(2

(3

vaksinert med inaktiverte vaksiner.

4) Ettersom foreløpige vitenskapelige opplysninger som 

tilleggsrisiko i forbindelse med drektige dyr som er 

mulig å unnta alle immuniserte dyr som er vaksinert med 

paringen.

5) Dyr som kanskje ikke oppfyller alle de kravene som 

i en restriksjonssone til en annen driftsenhet utenfor 
restriksjonssonen i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i 

beregnet på en driftsenhet i Fellesskapet. Kravene til 

i kommisjonsvedtak 93/444/EØF av 2. juli 1993 om 

med visse levende dyr og varer beregnet på eksport til 
tredjestater(4

gjelder for dyr som sendes til slakterier i samsvar med 
artikkel 8 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1266/2007. Det 

når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg III til 

til forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor utgå.

6) Dersom det i samsvar med dyrehelsereglene på 
grunn av transportens lengde kreves en hviletid når 

få anvendelse dersom hviletiden kan tilbringes på en 
kontrollstasjon som ligger i samme restriksjonssone som 

ikke er noen tilleggsrisiko forbundet med et slikt avbrudd 
av den direkte transporten på kontrollstasjonen.

(4

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2008

av 24. juli 2008

om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for 
visse dyr av mottakelige arter fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF(*)
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7) Forordning (EØF) nr. 1266/2007 bør derfor endres.

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1266/2007 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 4 skal bokstav b) lyde:

«b) dyrene transporteres

en hviletid fastsatt ved forordning (EF) 

i samme restriksjonssone.
________________

b) Nytt nr. 5a skal lyde:

er unntatt fra utførselsforbudet fastsatt i henhold 
til artikkel 9 nr. 1 bokstav c) og artikkel 10 nr. 1 i 

a) det ikke er registrert noe tilfelle av blåtunge på 
opprinnelsesenheten i et tidsrom på minst 30 dager 

b) dyrene transporteres til utførselsstedet

hviletid fastsatt ved forordning (EF) nr. 1/2005 
på en kontrollstasjon som ligger i samme 

c) Nr. 6 skal lyde:

92/65/EØF eller nevnt i vedtak 93/444/EØF:

2. I vedlegg III skal avsnitt A erstattes med teksten i vedlegget 
til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

«A. Dyr

Culicoides under transport til bestemmelsesstedet.

tilstrekkelige epidemiologiske data som er innsamlet på grunnlag av et overvåkingsprogram som er gjennomført i 

sett inn dato oppgis eventuelt) 

utført på prøver tatt høyst sju dager før avsendelsen i samsvar med avsnitt A nr. 1 i vedlegg III til forordning (EF) 

avsendelsesdatoen.

og har i dette tidsrommet med negativt resultat gjennomgått en serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot 
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5. Dyrene stammer fra en besetning som er vaksinert i henhold til et vaksinasjonsprogram fastsatt av vedkommende 

vilkår:

b) De er blitt vaksinert med en inaktivert vaksine senest innen det antallet dager som kreves for at 

angi serotype(r) vaksinens navn) med en inaktivert/
angi det som passer) i samsvar med avsnitt A nr. 5 i vedlegg III til forordning (EF) 

a) de har med positivt resultat gjennomgått to serologiske prøver i samsvar med OIEs landdyrhåndbok for å påvise 
antistoffer mot serotype av blåtungevirus; den første prøven skal utføres etter prøvetaking mellom 60 og 360 
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b) de har med positivt resultat gjennomgått en serologisk prøve i samsvar med OIEs landdyrhåndbok for å påvise 

«Dyret/dyrene har gjennomgått en serologisk prøve i samsvar med OIEs landdyrhåndbok som kan påvise antistoffer 
angi serotype) av blåtungevirus i samsvar med avsnitt A nr. 6 i vedlegg III til forordning 

angi serotype) som forekommer eller kan antas å forekomme i 

fastsatt i nr. 5, 6 og 7 før sædoverføring 
eller paring, eller fastsatt i nr. 3; angi det som passer)

___________________


