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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 2. mgr. 43. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags og félagsmálanefndar Evrópu
sambandsins(1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í tilskipun ráðsins 2000/75/EB frá 20. nóvember 2000 um 
sérstök ákvæði um eftirlit með og útrýmingu blátungu3 er 
mælt fyrir um eftirlitsreglur og aðgerðir til að berjast gegn 
blátungu og útrýma henni, þ.m.t. reglur um að koma á fót 
verndar- og eftirlitssvæðum og um notkun bóluefnis gegn 
blátungu.

2)  Áður voru aðeins einstaka uppkomur tiltekinna sermigerða 
blátunguveirunnar skráðar í Sambandinu. Uppkomurnar 
áttu sér aðallega stað í suðurhluta Sambandsins. Frá því 
að tilskipun 2000/75/EB var samþykkt, einkum eftir að 
sermigerðir blátunguveiru 1 og 8 bárust inn í Sambandið á 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 81, 21.3.2012, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 1/2013 frá 1. febrúar 2013 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EESsamninginn, 
biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB C 132, 3.5.2011, bls. 92.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 7. apríl 2011 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og afstaða ráðsins eftir fyrstu umræðu frá 15. desember 
2011 (Stjtíð. ESB C 46 E, 17.2.2012, bls. 15). Afstaða Evrópuþingsins frá 
14. febrúar 2012 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum).

(3) Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 74.

árunum 2006 og 2007, hefur blátunguveiran þó náð meiri 
útbreiðslu innan Sambandsins og mögulegt er að hún 
verði landlæg á tilteknum svæðum. Það er því orðið erfitt 
að ná tökum á útbreiðslu veirunnar.

3)  Reglurnar um bólusetningu gegn blátungu, sem mælt er 
fyrir um í tilskipun 2000/75/EB, eru byggðar á reynslunni 
af notkun svonefndra „umbreyttra, lifandi bóluefna“ eða 
„lifandi, veiklaðra bóluefna“ sem voru einu fáanlegu 
bóluefnin þegar tilskipunin var samþykkt. Notkun 
bóluefnanna getur leitt til óæskilegrar staðbundinnar 
dreifingar á bóluefnisveirunni meðal óbólusettra dýra.

4)  Undanfarin ár hafa „óvirkjuð bóluefni“ gegn blátungu 
orðið fáanleg vegna nýrrar tækni og þau skapa ekki áhættu 
á óæskilegri staðbundinni dreifingu á bóluefnisveirunni 
meðal óbólusettra dýra. Umfangsmikil notkun slíkra 
bóluefna í tengslum við bólusetningarherferðina á 
árunum 2008 og 2009 hefur leitt til marktækra umbóta á 
sjúkdómsástandinu. Almennt er viðurkennt að bólusetning 
með óvirkjuðu bóluefni sé ákjósanlegt tæki til að verjast 
blátungu og til að koma í veg fyrir klínískan sjúkdóm 
innan Sambandsins.

5)  Til að tryggja betra eftirlit með útbreiðslu blátungu
veirunnar og til að draga úr álaginu af völdum sjúkdómsins 
á landbúnaðargeirann er rétt að breyta núverandi reglum 
varðandi bólusetningu, sem mælt er fyrir um í tilskipun 
2000/75/EB, þannig að tekið sé tillit til nýlegrar tækni
þróunar í framleiðslu á bóluefni.

6)  Til að nýju reglurnar geti gagnast á bólusetningartímabilinu 
2012 skal þessi tilskipun öðlast gildi daginn eftir birtingu 
hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

7)  Breytingarnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eiga 
að gera reglurnar um bólusetningu sveigjanlegri og þar 
skal einnig tekið tillit til þess að nú eru fáanleg óvirkjuð 
bóluefni sem einnig má nota með fullnægjandi árangri 
utan svæða sem falla undir takmarkanir á tilflutningi dýra.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2012/5/ESB

frá 14. mars 2012

um breytingu á tilskipun ráðsins 2000/75/EB að því er varðar bólusetningu gegn blátungu (*)
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8)  Þar að auki, og að því tilskildu að gerðar verði viðeigandi 
varúðarráðstafanir, skal ekki útiloka notkun á lifandi, 
veikluðu bóluefni þar eð notkun þess gæti verið nauðsyn
leg við tilteknar aðstæður s.s. þegar ný sermigerð 
blátungu veiru kemur upp sem ef til vill er ekki til óvirkjað 
bólu efni gegn.

9)  Því ber að breyta tilskipun 2000/75/EB til samræmis við 
það.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 2000/75/EB er breytt sem hér segir:

1)  Í 2. gr. bætist við eftirfarandi liður:

 „j) „lifandi, veiklað bóluefni“: bóluefni sem er framleitt 
með því að aðlaga einangur blátunguveiru sem finnst 
á náttúrulegan hátt með raðbundinni endursáningu í 
vefjarækt eða í frjóvguðum hænueggjum.“

2)  Í stað 5. gr. komi eftirfarandi:

„5. gr.

1.  Lögbært yfirvald aðildarríkis getur ákveðið að heimila 
notkun bóluefnis gegn blátungu að því tilskildu að:

a)  slík ákvörðun sé byggð á niðurstöðum úr sérstöku 
áhættumati sem unnið er af lögbæru yfirvaldi,

b)  framkvæmdastjórnin sé upplýst um slíka bólusetningu 
áður en hún er framkvæmd.

2.  Þegar lifandi, veiklað bóluefni er notað skulu aðildarríki 
tryggja að lögbæra yfirvaldið afmarki:

a)  verndarsvæði sem nær a.m.k. yfir bólusetningarsvæðið,

b)  eftirlitssvæði sem er hluti af yfirráðasvæði Sam bands
ins, a.m.k. 50 km að breidd út frá mörkum verndar
svæðisins.“

3)  Í stað d-liðar 1. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi:

„d)  hrinda í framkvæmd ráðstöfununum, sem samþykktar 
eru í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir 
um í 2. mgr. 20. gr., einkum með tilliti til þess að hefja 
hvers kyns áætlanir um bólusetningar eða annars konar 
aðgerðir.“

4)  Í stað b-liðar 2. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi:

„b)  Eftirlitssvæðið skal vera hluti yfirráðasvæðis Sam
bands ins, a.m.k. 50 km að breidd út frá mörkum 
verndarsvæðisins og þar skal engin kerfisbundin bólu
setning gegn blátungu með lifandi, veikluðu bólu efni, 
hafa farið fram undanfarna tólf mánuði.“

5)  Í stað 2. liðar 10. gr. komi eftirfarandi:

„2.  að öll bólusetning gegn blátungu með lifandi, veikluðu 
bóluefni sé bönnuð á eftirlitssvæðinu.“

2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg 
lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari 
eigi síðar en 23. september 2012. Þau skulu tafarlaust senda 
framkvæmda stjórninni texta þessara ákvæða.

Þau skulu beita þessum ákvæðum eigi síðar en 24. september 
2012.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða meðfylgjandi slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun.

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 14. mars 2012.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti. forseti.

 M. SCHULZ N. WAMMEN


