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om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 2004/68/EF når det gjelder de grunnleggende generelle
kriteriene for at et område skal anses som fritt for blåtunge
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sirkulasjon av vaksineviruset hos uvaksinerte storfe,
sauer og geiter. Det er nå allment anerkjent at vaksinasjon
med inaktiverte vaksiner er den best egnede metoden for
å bekjempe blåtunge og forebygge klinisk sykdom hos
disse dyrene i Unionen.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 2004/68/EF av 26. april om
fastsettelse av dyrehelseregler for import til og transitt gjennom
Fellesskapet av visse arter levende hovdyr, om endring av
direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF, og om oppheving av
direktiv 72/462/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav b), og

6)

Derfor ble rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak
for å bekjempe og utrydde blåtunge(2) nylig endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/5/EU(3) for å
tillate bruk av inaktiverte vaksiner i hele EU.

7)

Av hensyn til utviklingen i den epidemiologiske
situasjonen når det gjelder blåtunge, og med
henblikk på en tilpasning til standardene fra Verdens
dyrehelseorganisasjon (OIE) ble det nylig gjort endringer
i Kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 av 26.
oktober 2007 om gjennomføringsregler for rådsdirektiv
2000/75/EF med hensyn til bekjempelse og overvåking
av blåtunge samt restriksjoner på forflytning av visse dyr
av arter som er mottakelige for blåtunge(4). Følgelig må
et område i henhold til EU-standardene ha vært virusfritt
i minst to år for at det skal anses som fritt for blåtunge.
Tidsrommet på tolv måneder nevnt i vedlegg II til direktiv
2004/68/EF bør derfor endres.

8)

Direktiv 2000/75/EF og forordning (EF) nr. 1266/2007 får
anvendelse på forflytninger innenfor Unionen av levende
hovdyr av arter som er mottakelige for blåtunge. De
grunnleggende generelle kriteriene for at et område i en
tredjestat skal anses som fritt for blåtunge, som fastsatt
i vedlegg II til direktiv 2004/68/EF, bør tilpasses til de
kravene som gjelder i Unionen.

9)

Vedlegg II til direktiv 2004/68/EF bør derfor endres.

ut fra følgende betraktninger:
1)

I direktiv 2004/68/EF er det fastsatt dyrehelseregler for
import til og transitt gjennom Unionen av levende hovdyr
av artene oppført i vedlegg I til direktivet.

2)

I henhold til nevnte direktiv skal import til og transport
gjennom Unionen av levende hovdyr tillattes bare fra
tredjestater som er oppført på en eller flere lister som
skal utarbeides eller endres etter framgangsmåten nevnt i
direktivet.

3)

Import av levende hovdyr til Unionen skal tillates bare
dersom den godkjente tredjestaten garanterer at dyrene
kommer fra et sykdomsfritt område, i samsvar med de
grunnleggende generelle kriteriene oppført i vedlegg II til
direktiv 2004/68/EF, der det er forbudt å innføre dyr som
er vaksinert mot sykdommene oppført i samme vedlegg.

4)

5)

Blåtunge er oppført i vedlegg II til direktiv 2004/68/
EF. I henhold til nevnte vedlegg, for alle dyrearter
unntatt Suidae-familien, er vilkårene for at et område
skal anses som fritt for blåtunge, at det ikke er registrert
sykdomstilfeller og foretatt vaksinasjon der i løpet av de
siste tolv månedene med egnet kontroll av Culicoidespopulasjonen.
Som et resultat av ny teknologisk utvikling er det i de
senere årene blitt utviklet «inaktiverte vaksiner» mot
blåtunge som ikke medfører risiko for uønsket lokal

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 12.5.2012, s. 51, 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
( ) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 321.

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —
(2)
(3)
(4)

EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
EUT L 81 av 21.3.2012, s. 1.
EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I vedlegg II til direktiv 2004/68/EF skal oppføringen for blåtunge lyde:
«Blåtunge

Ingen sykdomstilfeller og ingen vaksinasjon i Alle andre arter enn slektene Bos, Bison, Bubalus,
løpet av de siste 24 månedene med egnet kontroll
Ovis og Capra og Suidae-familien»
av Culicoides-populasjonen

Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. mai 2012.

For Kommisjonen
John DALLI
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