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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

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

å 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 

restriksjonssonene.

2) I henhold til artikkel 8 nr. 1 i nevnte forordning skal 

nevnte artikkel.

3) Erfaring har vist at i en rekke medlemsstater kan 
virkningen av tiltakene som er fastsatt i forordning (EF) 

undergraves av en kombinasjon av faktorer. Disse 

og oppdrettsforholdene til de mottakelige drøvtyggerne.

4) Som et overgangstiltak fastsettes det derfor i artikkel 9a 

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

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
(1

(2

(EF) nr. 394/2008(3

visse dyr som er omfattet av unntaket fastsatt i artikkel 8 

det tas hensyn til de entomologiske og epidemiologiske 
forhold som dyr innføres under.

5) Erfaring fra tidsrommet etter vedtakelsen av nevnte 
overgangstiltak har vist at anvendelsen av tiltakene for 

virkningsfull i en rekke medlemsstater. Dessuten fastslår 

i sin uttalelse om blåtunge av 19. juni 2008(4) at ingen 
behandlingsprotokoll er formelt godkjent i Fellesskapet 
med hensyn til effektivt vern av dyr mot angrep fra 
Culicoides.

ytterligere vitenskapelige vurderinger bør tidsrommet for 
anvendelse av overgangstiltaket fastsatt i artikkel 9a i 
forordning (EF) nr. 1266/2007 forlenges.

7) Forordning (EØF) nr. 1266/2007 bør derfor endres.

Artikkel 1

I artikkel 9a nr. 1 innledende punktum i forordning (EF) 

(3

(4

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1304/2008

av 19. desember 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(*)

2015/EØS/10/06
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Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje 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

_____________


