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EUROPAKOMMISJONEN HAR ––

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for 
å bekjempe og utrydde blåtunge(1), særlig artikkel 9 nr. 1 
bokstav c), artikkel 11, artikkel 12 og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007(2) er 
det fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av 
blåtunge og restriksjoner på forflytning av dyr innenfor 
og fra restriksjonssonene. Det er også fastsatt vilkår for 
unntak fra utførselsforbudet som gjelder forflytning av 
dyr av mottakelige arter, deres sæd, egg og embryoer, som 
fastsatt i direktiv 2000/75/EF, herunder regler for bruk av 
vaksiner mot blåtunge.

2)  Etter de nåværende reglene i direktiv 2000/75/EF er 
det ikke tillatt å bruke vaksiner mot blåtunge utenfor 
vernesoner. Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 
2012/5/EF av 14. mars 2012 om endring av rådsdirektiv 
2000/75/EF med hensyn til vaksinasjon mot blåtunge(3) er 
reglene for vaksinasjon fastsatt i direktiv 2000/75/EF gjort 
mer fleksible, slik at inaktiverte vaksiner kan brukes mot 
blåtunge også utenfor områder der det er lagt restriksjoner 
på forflytning av dyr. Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør 
derfor endres. Det må også gjøres endringer for å forenkle 
overvåkingsprosessen og for å tilpasse framgangsmåtene 
fastsatt i forordning (EF) nr. 1266/2007 etter nylig avgitte 
vitenskapelige uttalelser.

3)  Med henblikk på innsamling og analyse av epidemiologiske 
opplysninger om blåtunge skal medlemsstatene i henhold 
til forordning (EF) nr. 1266/2007 overføre opplysninger 
om blåtunge som samles inn under gjennomføringen av 
programmene for overvåking av blåtunge, til systemet 
BlueTongue NETwork (BT-Net-systemet).

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 31.5.2012, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2013 av 1. februar 2013 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 31 av 30.5.2013, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.
(3) EUT L 81 av 21.3.2012, s. 1.

4)  Erfaringen har imidlertid vist at det foreligger tilstrekkelige 
opplysninger innenfor rammen av andre meldings- og 
rapporteringsplikter som gjelder i Unionen. Plikten til 
å utveksle opplysninger gjennom BT-Net-systemet er 
derfor ikke lenger nødvendig.

5)  Ved forordning (EF) nr. 1266/2007, endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009(4), ble 
medlemsstatene gitt mulighet til på visse vilkår å avgrense 
«områder med mindre risiko» for å gjøre det mulig å foreta 
forebyggende vaksinasjon på deler av deres territorium 
uten virusforekomst. Som følge av ikrafttredelsen av 
direktiv 2012/5/EU, som tillater vaksinasjon mot blåtunge 
også utenfor restriksjonssonene, er bestemmelsene om 
avgrensing av «områder med mindre risiko» ikke lenger 
nødvendige.

6)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 
1266/2007 kan en medlemsstat beslutte å fjerne et 
epidemiologisk relevant geografisk område fra en 
restriksjonssone og derved erklære området sykdomsfritt 
dersom det ved overvåking er påvist at området har vært 
virusfritt i to år.

7)  I de delene av en restriksjonssone der overvåking har 
vist at det i minst ett år, herunder en hel sesong med 
smittebæreraktivitet, ikke har vært forekomst av en 
eller flere bestemte serotyper av blåtungeviruset, er det 
imidlertid risiko for at sykdommen gjeninnføres ved at 
det innføres smittebærende dyr fra andre deler av den 
samme restriksjonssonen der blåtungeviruset fortsatt 
forekommer. I slike situasjoner bør medlemsstatene, for 
å sørge for en trygg overgang til sykdomsfrihet under 
gunstige epidemiologiske forhold, tillates å avgrense et 
«foreløpig sykdomsfritt område» på det vilkår at området 
overvåkes for å fastslå at det ikke forekommer virus der.

8)  Ifølge den vitenskapelige uttalelsen fra EFSAs 
vitenskapsgruppe for dyrs helse og velferd om risikoen 
for overføring av blåtunge i forbindelse med transitt av 
dyr, som ble vedtatt 11. september 2008(5), finnes det 
en teoretisk mulighet for at smittebærende knott følger 
med dyrene. Denne risikoen kan reduseres ved å rengjøre 
kjøretøyet og behandle det med insektmidler eller 
repellenter før dyrene lastes inn, eller ved å frakte dyrene 

(4) EUT L 40 av 11.2.2009, s. 3.
(5) EFSA Journal 2008; 795, 18-65.
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gjennom områder med lav risiko eller i perioder med 
kjent lav risiko. For å begrense uønskede miljøvirkninger 
av disse stoffene og unngå eventuelle problemer i 
forbindelse med ventetider og mulige rester av stoffene i 
dyrene, bør det ikke lenger være påkrevd å behandle dyr 
med godkjente insektmidler eller repellenter, ettersom 
slik behandling bare gir begrenset økt sikkerhet.

9)  I henhold til forordning (EF) nr. 1266/2007, endret ved 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 648/2011(1), kan 
bestemmelsesmedlemsstater, der innføring av ikke-
immune dyr under bestemte omstendigheter kan medføre 
en risiko for dyrehelsen, i en overgangsperiode kreve at 
forflytning av slike dyr underlegges visse tilleggsvilkår. 
Ettersom det i denne forordning fastsettes kriterier 
for smittebærerbeskyttede virksomheter, er nevnte 
overgangsbestemmelse ikke lenger nødvendig.

10)  På grunn av forskjellene mellom medlemsstatene når 
det gjelder omfang av virusforekomst, miljøforhold 
og vaksinasjonsstrategier, kan den epidemiologiske 
situasjonen med hensyn til blåtunge variere betraktelig 
i forskjellige områder av Unionen. Erfaringen har vist 
at forskjellige overvåkingsstrategier kan følges for å 
nå de ønskede målene. De harmoniserte minstekravene 
til overvåking som er fastsatt i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 1266/2007, bør derfor forenkles for å gi 
medlemsstatene større fleksibilitet i utformingen av sine 
nasjonale overvåkingsprogrammer, samtidig som det 
tas hensyn til den vitenskapelige uttalelsen fra EFSAs 
vitenskapsgruppe for dyrs helse og velferd om overvåking 
av blåtunge(2).

11)  Ifølge den vitenskapelige uttalelsen nevnt ovenfor bør det 
minste prøveantallet for å påvise en prevalens på 5 % med 
et konfidensintervall på 95 % hos populasjonen av dyr av 
mottakelige arter, være tilstrekkelig til overvåking for å 
påvise at et epidemiologisk relevant geografisk område 
har vært virusfritt i to år.

12)  Det er et viktig krav i forbindelse med visse vilkår 
som i henhold til vedlegg III til forordning (EF) nr. 
1266/2007 skal være oppfylt for at det skal gis unntak 
fra utførselsforbudet, at dyr som er mottakelige for 
blåtunge, i et nærmere angitt tidsrom holdes på en 
smittebærersikret virksomhet. Erfaringen har vist at det er 
vanskelig for medlemsstatene å fastsette egnede kriterier 
for sittebærersikrede virksomheter med henblikk på 
regelmessige forflytninger i forbindelse med handel med 
dyr av mottakelige arter, som storfe, sauer og geiter.

13)  For å effektivisere smittebærersikrede virksomheter 
og bistå medlemsstatene ved gjennomføringen av 
dette bekjempelsestiltaket bør det fastsettes en rekke 
kriterier. Disse kriteriene bør bygge på medlemsstatenes 
erfaringer og på helseregelverket for landdyr fra Verdens 
dyrehelseorganisasjon (OIE). For å tilpasse terminologien 

(1) EUT L 176 av 5.7.2011, s. 18.
(2) EFSA Journal 2011; 9(6): 2192.

til den som brukes i OIE, bør termen «smittebærersikret 
virksomhet», som nå brukes i forordning (EF) nr. 
1266/2007, endres til «smittebærerbeskyttet virksomhet».

14)  På bakgrunn av nye vitenskapelige opplysninger som 
tyder på en mulighet for transplacental overføring av 
blåtungeviruset, særlig serotype 8, ble det ved forordning 
(EF) nr. 1266/2007, endret ved forordning (EF) nr. 
384/2008(3), truffet forebyggende tiltak for å hindre 
eventuell spredning av blåtunge fra drektige dyr eller 
visse nyfødte dyr.

15)  I henhold til den vitenskapelige uttalelsen fra EFSAs 
vitenskapsgruppe for dyrs helse og velferd om 
serotype 8 av blåtunge(4), finnes det vitenskapelig 
bevis for transplacental overføring av serotype 8 av 
blåtungeviruset, som kom til Unionen i 2006. Det er 
imidlertid ikke påvist transplacental overføring av 
andre serotyper av blåtungeviruset i berørte områder der 
det ikke er brukt modifiserte levende vaksiner. I lys av 
konklusjonen i nevnte uttalelse bør det forebyggende 
tiltaket med hensyn til forflytning av drektige dyr gjelde 
bare for restriksjonssoner som er opprettet i forbindelse 
med serotype 8 av blåtungeviruset.

16)  Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor endres.

17)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

1)  Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Programmer for overvåking av blåtunge

Medlemsstatene skal gjennomføre programmer for 
overvåking av blåtunge i samsvar med minstekravene 
fastsatt i vedlegg I.»

2)  Artikkel 5 oppheves.

3)  Artikkel 6 nr. 2 skal lyde:

«2.  Før medlemsstatene treffer en beslutning om å 
fjerne et epidemiologisk relevant geografisk område 
fra en restriksjonssone, skal de dokumentere overfor 
Kommisjonen at dette området har vært fritt for 
blåtungevirus i to år, herunder i to hele sesonger med 

(3) EUT L 116 av 30.4.2008, s. 3.
(4) EFSA Journal 2011; 9(5): 2189.
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smittebæreraktivitet, etter at programmet for overvåking 
av blåtunge ble innført i samsvar med vedlegg I nr. 3.»

4)  I artikkel 7 skal nr. 2a lyde:

«2a.  Medlemsstatene kan avgrense et epidemiologisk 
relevant geografisk område i en restriksjonssone som 
et «foreløpig sykdomsfritt område», forutsatt at det ved 
overvåking i samsvar med vedlegg I nr. 3 er påvist at 
denne delen av restriksjonssonen har vært fri for den 
bestemte serotypen eller kombinasjonen av serotyper 
av blåtungeviruset i ett år, herunder en hel sesong med 
smittebæreraktivitet.

En medlemsstat som har til hensikt å avgrense en 
restriksjonssone eller en del av en restriksjonssone som 
et «foreløpig sykdomsfritt område», skal underrette 
Kommisjonen om dette. Meldingen skal følges av 
opplysningene nevnt i vedlegg I nr. 3.

Kommisjonen skal gjennom Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen underrette 
medlemsstatene om listen over «foreløpig sykdomsfrie 
områder».

Forflytning av dyr innenfor samme restriksjonssone, 
fra et område der samme serotype eller serotyper av 
blåtungeviruset forekommer, til en del av den samme 
restriksjonssonen som er avgrenset som et «foreløpig 
sykdomsfritt område», kan bare tillates dersom

a)  dyrene oppfyller vilkårene i vedlegg III, eller

b)  dyrene oppfyller andre tilfredsstillende 
dyrehelsegarantier på grunnlag av et positivt resultat 
av en risikovurdering av tiltak mot spredning av 
blåtungeviruset og beskyttelse mot angrep fra 
smittebærere, som kreves av vedkommende myndighet 
på opprinnelsesstedet og er godkjent av vedkommende 
myndighet på bestemmelsesstedet, før dyrene forflyttes, 
eller

c)  dyrene er beregnet på umiddelbar slakting.»

5)  I artikkel 8 nr. 5 skal tredje ledd lyde:

«Opplysninger om de utpekte slakteriene skal gjøres 
tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene og for 
offentligheten.»

6)  Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

Ytterligere vilkår for transitt av dyr

1.  Vedkommende myndighet skal tillate transitt av dyr 
forutsatt at:

a)  de benyttede transportmidlene behandles med 
godkjente insektmidler og/eller repellenter etter 
grundig rengjøring og desinfisering på lastestedet. 
Denne behandlingen skal i alle tilfeller foretas før 
dyrene forlater eller kommer inn i restriksjonssonen,

b)  dyrene er beskyttet mot angrep fra smittebærere på 
en smittebærerbeskyttet virksomhet i samsvar med 
kriteriene fastsatt i vedlegg II, når det er avsatt en 
hviletid på mer enn en dag ved en kontrollstasjon under 
forflytningen gjennom en restriksjonssone.

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse dersom transitten foregår:

a)  utelukkende fra eller gjennom epidemiologisk 
relevante geografiske områder i restriksjonssonen i 
den smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med 
vedlegg V, eller

b)  fra eller gjennom deler av restriksjonssonen som er 
avgrenset som et «foreløpig sykdomsfritt område» i 
samsvar med artikkel 7 nr. 2a.

3.  For de dyrene som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, 
skal følgende ordlyd tilføyes i tilsvarende helsesertifikater 
som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/
EØF, eller som er nevnt i vedtak 93/444/EØF: «Behandlet 
med insektmiddel/repellent ... (navn på produkt) … (dato) i 
samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1266/2007.»»

7)  Artikkel 9a oppheves.

8)  Vedlegg I, II, III og V endres i samsvar med vedlegget til 
denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den femte 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.

Utferdiget i Brussel, 30. mai 2012.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________
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VEDLEGG

I vedlegg I, II, III og V til forordning (EF) nr. 1266/2007 gjøres følgende endringer:

1)  Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG I

Minstekrav til programmer for overvåking av blåtunge (som nevnt i artikkel 4)

1. Alminnelige krav

Programmer for overvåking av blåtunge skal ha som mål:

a)  å påvise eventuelle forekomster av blåtungeviruset og

b)  eventuelt å påvise at visse serotyper av dette viruset ikke forekommer i en medlemsstat eller et 
epidemiologisk relevant geografisk område, eller

c)  å fastsette den smittebærerfrie sesongen (entomologisk overvåking).

Den geografiske referanseenheten for overvåking av blåtunge skal avgrenses med et rutenett på ca. 45 × 45 km 
(omkring 2 000 km2) med mindre særlige miljøforhold berettiger en annen størrelse.

Dersom det er relevant, kan medlemsstatene også bruke «region» som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav p) 
i direktiv 64/432/EØF, eller regionene definert i vedlegg X til kommisjonsvedtak 2005/176/EF av 1. mars 
2005 om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 
82/894/EØF(1), som geografisk referanseenhet i forbindelse med overvåkingen.

2. Programmer for overvåking av blåtunge med sikte på å påvise eventuelle forekomster av blåtungeviruset

Programmer for overvåking av blåtunge med sikte på å påvise eventuelle forekomster av blåtungeviruset skal 
minst omfatte passiv klinisk overvåking og aktiv laboratoriebasert overvåking.

2.1.  Passiv klinisk overvåking skal bestå av et formelt og korrekt dokumentert løpende system som har som 
mål å påvise og undersøke mistanker om blåtunge, herunder et system for tidlig varsling for å rapportere 
om mistenkelige tilfeller. Eiere eller røktere og veterinærer skal omgående rapportere enhver mistanke til 
vedkommende myndighet.

2.2.  Aktiv laboratoriebasert overvåking skal bestå av et årlig program som minst omfatter enten serologisk/
virologisk overvåking med kontrolldyr, serologiske/virologiske undersøkelser eller målrettet risikobasert 
overvåking, eller som omfatter en kombinasjon av flere av disse.

— Prøvetaking kan gjennomføres med forhåndsfastsatte mellomrom gjennom hele året, men skal 
gjennomføres minst én gang i året, i den perioden som det er størst mulighet for å påvise infeksjon 
eller serokonvertering.

— Programmene for overvåking av blåtunge skal utformes slik at det tas prøver fra mottakelige dyr 
(dvs. ikke-vaksinerte dyr som har vært utsatt for den mulige smittebæreren) som er representative for 
sammensetningen av populasjonen av mottakelige arter i det epidemiologisk relevante geografiske 
området.

— Prøveantallet skal beregnes for å påvise en egnet antatt prevalens (på grunnlag av den kjente risikoen 
for målpopulasjonen) med et konfidensintervall på 95 % i populasjonen av mottakelige arter i det 
aktuelle epidemiologisk relevante geografiske området. Dersom det ikke foreligger vitenskapelige 
opplysninger om forventet prevalens hos målpopulasjonen, skal prøveantallet beregnes for å påvise en 
prevalens på 20 %.
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— Dersom prøvene ikke kommer fra enkeltdyr, skal prøveantallet tilpasses følsomheten ved de 
diagnostiske metodene som anvendes.

— Laboratoriebasert overvåking skal utformes slik at positive kartleggingsforsøk etterfølges av 
spesifikke serologiske/virologiske prøver rettet mot serotypen eller -typene av blåtunge som forventes 
å forekomme i det epidemiologisk relevante geografiske området, som er nødvendige for å fastslå 
hvilken spesifikk serotype som forekommer.

3. Programmer for overvåking av blåtunge med sikte på å påvise fravær av visse serotyper av blåtungeviruset i 
en medlemsstat eller et epidemiologisk relevant geografisk område

Programmer for overvåking av blåtunge med sikte på å påvise at blåtungeviruset ikke forekommer skal oppfylle 
vilkårene fastsatt i nr. 2.1 og 2.2. Prøveantallet som brukes i den aktive laboratoriebaserte overvåkingen, skal 
beregnes for å påvise en prevalens på 5 %(2) med et konfidensintervall på 95 %. Dessuten gjelder følgende:

a)  Medlemsstater som har til hensikt å fjerne et epidemiologisk relevant geografisk område fra en 
restriksjonssone som nevnt i artikkel 6 nr. 2, må påvise at området har vært fritt for blåtungeviruset i minst 
to år, herunder to sesonger med smittebæreraktivitet.

 Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen relevante historiske epidemiologiske opplysninger om 
det overvåkingsprogrammet som er iverksatt, og de årlige resultatene av programmet i de siste tre årene, 
herunder minst:

i)  en beskrivelse av de undersøkelsene som pågår, og av typen diagnoseprøver som utføres (ELISA, 
serumnøytralisasjon, PCR, virusisolasjon),

ii)  hvilke arter det er tatt prøver av, og antall prøver som er tatt per mottakelig dyreart. Dersom det er brukt 
serumblandinger, skal det opplyses om anslått antall dyr som svarer til de undersøkte blandingene,

iii)  prøvenes geografiske fordeling,

iv)  hyppigheten av og tidspunktene for prøvetakingen,

v)  antall positive resultater etter dyreart og geografisk plassering.

b)  Medlemsstater som har til hensikt å avgrense et «foreløpig sykdomsfritt område» som nevnt i artikkel 
7 nr. 2a, skal påvise at området har vært fritt for blåtungeviruset i minst ett år, herunder en sesong med 
smittebæreraktivitet.

 Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen relevante historiske epidemiologiske opplysninger om 
det overvåkingsprogrammet som er iverksatt, og de årlige resultatene av programmet i de siste to årene, 
herunder minst opplysningene fastsatt i bokstav a) punkt i)-v).

4. Programmer for overvåking av blåtunge med sikte på å fastsette den smittebærerfrie sesongen (entomologisk 
overvåking)

Entomologisk overvåking for å fastsette den smittebærerfrie sesongen, som nevnt i vedlegg V, skal oppfylle 
følgende krav:

a)  Den skal minst bestå av et aktivt årlig program for å fange smittebærere ved hjelp av fast oppsatte 
sugefeller, slik at bestandsdynamikken for smittebæreren kan kartlegges.

b)  Det skal brukes sugefeller med ultrafiolett lys i samsvar med forhåndsfastsatte protokoller. Fellene skal 
være i funksjon hele natten med en hyppighet på minst:

— én natt per uke i måneden før den forventede begynnelsen og i måneden før den forventede slutten av 
den smittebærerfrie sesongen,

— én natt per måned i den smittebærerfrie sesongen.

 Brukshyppigheten for sugefellene kan endres på grunnlag av de opplysningene som framkommer i løpet 
av de tre første årene fellene er i bruk.
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c)  Minst én sugefelle skal plasseres i hvert epidemiologisk relevant område i hele det området som er fritt 
for blåtunge i bestemte sesonger. En andel av knotten som samles inn i sugefellene, skal sendes til et 
spesialisert laboratorium som kan telle og identifisere de mistenkte artene av smittebærere.

____________
(1) EUT L 59 av 5.3.2005, s. 40.
(2) I en overgangsperiode fram til 31. august 2012 kan prøveantallet i undersøkelsen beregnes for å påvise en 

prevalens på 20 %.»

2)  Vedlegg II skal lyde:

«VEDLEGG II

Kriterier for en «smittebærerbeskyttet virksomhet» (som nevnt i avsnitt A nr. 2-4, avsnitt B bokstav b) og 
avsnitt C nr. 2 bokstav b) i vedlegg III)

1.  En smittebærerbeskyttet virksomhet skal minst oppfylle følgende krav:

a)  Den skal ha egnede fysiske hindre ved innganger og utganger.

b)  For å holde smittebærere ute skal alle åpninger til den smittebærerbeskyttede virksomheten være utstyrt 
med netting med passende maskestørrelse, som regelmessig skal impregneres med et godkjent insektmiddel 
i samsvar med produsentens anvisninger.

c)  Smittebærere skal overvåkes og holdes under kontroll inne på og omkring den smittebærerbeskyttede 
virksomheten.

d)  Det skal treffes tiltak for å begrense eller fjerne yngleplasser for smittebærere i nærheten av den 
smittebærerbeskyttede virksomheten.

e)  Det skal foreligge standardiserte framgangsmåter for drift av den smittebærerbeskyttede virksomheten og 
transport av dyr til lastestedet, herunder beskrivelser av reserve- og alarmsystemer.

2.  Vedkommende myndighet skal godkjenne en virksomhet som smittebærerbeskyttet dersom kriteriene i nr. 1 
er oppfylt. Den skal med passende hyppighet, men minst tre ganger i den påkrevde beskyttelsesperioden (ved 
begynnelsen, i løpet av og ved slutten av perioden), kontrollere virkningen av tiltakene som er truffet, ved hjelp 
av en smittebærerfelle plassert inne på den smittebærerbeskyttede virksomheten.»

3)  I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a)  I avsnitt A gjøres følgende endringer:

i)  I nr. 2 skal første ledd lyde:

 «Dyrene har inntil avsendelsen vært beskyttet mot angrep fra smittebærere på en smittebærerbeskyttet 
virksomhet i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg III i minst 60 dager før avsendelsesdatoen.»

ii)  I nr. 3 skal første ledd lyde:

 «Dyrene har inntil avsendelsen vært holdt i et område som er fritt for blåtunge i bestemte sesonger, i den 
smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V, eller har i minst 28 dager vært beskyttet mot 
angrep fra smittebærere på en smittebærerbeskyttet virksomhet i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg 
II, og har i dette tidsrommet med negativt resultat gjennomgått en serologisk undersøkelse for påvisning 
av antistoffer mot blåtungevirusgruppen i samsvar med OIEs håndbok for landdyr, som er utført på prøver 
som er tatt fra disse dyrene minst 28 dager etter startdatoen for tidsrommet med beskyttelse mot angrep fra 
smittebærere eller for den smittebærerfrie sesongen.»

iii)  I nr. 4 skal første ledd lyde:

 «Dyrene har inntil avsendelsen vært holdt i et område som er fritt for blåtunge i bestemte sesonger, i 
den smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V, eller har i minst 14 dager vært beskyttet 
mot angrep fra smittebærere på en smittebærerbeskyttet virksomhet i samsvar med kriteriene fastsatt i 
vedlegg II, og har i dette tidsrommet med negativt resultat gjennomgått en undersøkelse for påvisning av 
det sykdomsframkallende stoffet i samsvar med OIEs håndbok for landdyr, som er utført på prøver som 
er tatt fra disse dyrene minst 14 dager etter startdatoen for tidsrommet med beskyttelse mot angrep fra 
smittebærere eller for den smittebærerfrie sesongen.»
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iv)  Nr. 5 skal lyde:

«5.  Dyrene er vaksinert mot den eller de serotypene som forekommer eller kan antas å forekomme i 
et epidemiologisk relevant geografisk opprinnelsesområde, dyrene er fortsatt omfattet av den 
immunitetsperioden som garanteres i spesifikasjonene for vaksinen, og dyrene oppfyller minst ett av 
følgende vilkår:

a)  De er blitt vaksinert mer enn 60 dager før datoen for forflytningen.

b)  De er blitt vaksinert med en inaktivert vaksine senest innen det antallet dager som kreves for at 
immunbeskyttelsen skal begynne å virke i henhold til spesifikasjonene for vaksinen, og har med 
negativt resultat gjennomgått en undersøkelse for påvisning av det sykdomsframkallende stoffet 
i samsvar med OIEs håndbok for landdyr, utført minst 14 dager etter at immunbeskyttelsen skal 
begynne å virke i henhold til spesifikasjonene for vaksinen.

c)  De er blitt vaksinert tidligere og er blitt revaksinert med en inaktivert vaksine innenfor den 
immunitetsperioden som garanteres i spesifikasjonene for vaksinen.

d)  De er i den smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V blitt holdt i et område som er 
fritt for blåtunge i bestemte sesonger, siden fødselen eller i minst 60 dager før vaksinasjonsdatoen, 
og de er blitt vaksinert med en inaktivert vaksine senest innen det antallet dager som i henhold til 
spesifikasjonene for vaksinen kreves for at immunbeskyttelsen skal begynne å virke.

 For dyr omhandlet i dette nummer som er beregnet på handel innenfor Unionen, skal følgende ordlyd 
tilføyes i de relevante helsesertifikatene fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF:

 «Dyr vaksinert mot blåtunge, serotype(r) … (angi serotype(r)) med … (vaksinens navn) med en 
inaktivert/modifisert levende vaksine (angi det som passer) i samsvar med avsnitt A nr. 5 i vedlegg III 
til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

v)  I nr. 6 skal innledningen lyde:

«6.  Dyrene er alltid blitt holdt i et epidemiologisk relevant geografisk opprinnelsesområde der høyst én 
serotype har forekommet, forekommer eller kan antas å forekomme, og:»

vi)  I nr. 7 gjøres følgende endringer:

— Innledningen skal lyde:

«7.  Dyrene har med positivt resultat gjennomgått to egnede serologiske undersøkelser i samsvar 
med OIEs håndbok for landdyr som kan påvise spesifikke antistoffer mot alle serotyper av 
blåtungeviruset som forekommer eller kan antas å forekomme i det epidemiologisk relevante 
geografiske opprinnelsesområdet, og:»

— Tredje ledd skal lyde:

 «For drektige dyr som forflyttes fra en restriksjonssone for serotype 8 av blåtungeviruset, skal minst 
ett av vilkårene fastsatt i nr. 5, 6 og 7 være oppfylt før sædoverføring eller paring, eller vilkåret fastsatt 
i nr. 3 skal være oppfylt. Dersom det foretas en serologisk undersøkelse som fastsatt i nr. 3, skal 
undersøkelsen foretas tidligst sju dager før datoen for forflytning.»

b)  I avsnitt B skal bokstav b) lyde:

«b)  De har vært beskyttet mot angrep fra smittebærere på en smittebærerbeskyttet virksomhet i samsvar med 
kriteriene fastsatt i vedlegg II, i minst 60 dager før oppsamlingen av sæd begynte og mens den pågikk.»

c)  I avsnitt C skal nr. 2 bokstav b) lyde:

«b)  De har vært beskyttet mot angrep fra smittebærere på en smittebærerbeskyttet virksomhet i samsvar med 
kriteriene fastsatt i vedlegg II, i minst 60 dager før oppsamlingen av embryoer/egg begynte og mens den 
pågikk.»

4)  I vedlegg V skal overskriften lyde:

«VEDLEGG V

Kriterier for fastsettelse av den smittebærerfrie sesongen (nevnt i artikkel 9 nr. 2)»

_______________


