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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	direktiv	82/894/EØF	av	21.	desember	1982	
om	melding	om	dyresykdom	i	Fellesskapet(1),	særlig	artikkel	5	
nr.	 2	 annet	 strekpunkt,	 under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	
2000/75/EF	av	20.	november	2000	om	fastsettelse	av	særlige	
bestemmelser	om	tiltak	for	å	bekjempe	og	utrydde	blåtunge(2),	
særlig	artikkel	6	nr.	1	og	3,	artikkel	8	nr.	2	bokstav	d),	artikkel	8	
nr.	3,	artikkel	9	nr.	1	bokstav	c),	artikkel	11	og	12	og	artikkel	19	
tredje	ledd,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	direktiv	2000/75/EF	er	det	fastsatt	kontrollregler	og	
tiltak	 for	 å	 bekjempe	 blåtunge	 i	 Fellesskapet,	 herunder	
opprettelse	 av	 verne-	 og	 overvåkingssoner	 og	 forbud	
mot	 at	 dyr	 av	 mottakelige	 arter	 forlater	 disse	 sonene.	
Kommisjonen	 kan	 gjøre	 vedtak	 om	 unntak	 fra	 dette	
forbudet	etter	framgangsmåten	fastsatt	i	nevnte	direktiv.

2)	 Ved	kommisjonsvedtak	2005/393/EF	av	23.	mai	2005	om	
verne-	og	overvåkingssoner	 i	 forbindelse	med	blåtunge,	
og	vilkår	for	forflytninger	fra	og	gjennom	disse	sonene(3)	
avgrenses	 de	 overordnede	 geografiske	 områdene	 der	
medlemsstatene	skal	opprette	verne-	og	overvåkingssoner	
(heretter	kalt	«restriksjonssoner»).

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	41/2008	av	25.	april	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	4.

(1)	 EFT	 L	 378	 av	 31.12.1982.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 kommisjonsvedtak	
2004/216/EF	(EUT	L	67	av	5.3.2004,	s.	27).

(2)	 EFT	L	327	av	22.12.2000,	s.	74.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/104/
EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	352).

(3)	 EUT	L	130	av	24.5.2005,	s.	22.	Vedtaket	sist	endret	ved	vedtak	2007/357/EF	
(EUT	L	133	av	25.5.2007,	s.	44).

3)	 Etter	 at	 vedtak	 2005/393/EF	ble	 gjort,	 har	 situasjonen	 i	
Fellesskapet	 endret	 seg	 mye	 når	 det	 gjelder	 blåtunge,	
og	 det	 er	 gjort	 nye	 erfaringer	 med	 bekjempelse	 av	
sykdommen,	særlig	i	kjølvannet	av	den	senere	tids	funn	
av	 nye	 serotyper	 av	 blåtungevirus,	 særlig	 funnet	 av	
serotype	 8	 i	 et	 område	 i	 Fellesskapet	 der	 det	 tidligere	
ikke	var	meldt	 om	utbrudd	og	der	 det	 ikke	ble	 ansett	 å	
foreligge	noen	risiko	for	blåtunge,	samt	av	serotype	1	av	
dette	viruset.

4)	 På	 grunnlag	 av	 de	 erfaringene	 som	 er	 gjort,	 er	 det	
nødvendig	å	forbedre	harmoniseringen	på	fellesskapsplan	
av	 reglene	 for	 bekjempelse	 og	 overvåking	 av	 blåtunge	
samt	restriksjonene	på	forflytning	av	dyr	av	mottakelige	
arter,	 unntatt	 viltlevende	 dyr,	 ettersom	 disse	 reglene	
er	 ytterst	 viktige	 for	 en	 sikker	 handel	med	mottakelige	
produksjonsdyr	 som	 forflyttes	 innenfor	 og	 ut	 av	
restriksjonssonene,	 med	 henblikk	 på	 å	 fastsette	 en	
mer	 bærekraftig	 strategi	 for	 bekjempelse	 av	 blåtunge.	
Av	 harmoniserings-	 og	 klarhetshensyn	 bør	 derfor	
vedtak	 2005/393/EF	 oppheves	 og	 erstattes	 av	 denne	
forordning.

5)	 Den	 nye	 situasjonen	 når	 det	 gjelder	 blåtunge	 har	
også	 ført	 til	 at	 Kommisjonen	 har	 søkt	 vitenskapelig	
rådgivning	 og	 bistand	 fra	 Den	 europeiske	 myndighet	
for	 næringsmiddeltrygghet	 (EFSA),	 som	 har	 levert	 to	
vitenskapelige	 rapporter	 og	 to	 vitenskapelige	 uttalelser	
om	blåtunge	i	2007.

6)	 I	 samsvar	 med	 direktiv	 2000/75/EF	 skal	 det	 ved	
avgrensning	 av	 verne-	 og	 overvåkingssoner	 tas	
hensyn	 til	 geografiske,	 administrative,	 økologiske	 og	
epizootiologiske	faktorer	i	forbindelse	med	blåtunge,	og	
til	kontrollordningene.	For	å	ta	hensyn	til	disse	faktorene	
skal	det	 fastsettes	 regler	 for	harmoniserte	minstekrav	 til	
overvåking	av	blåtunge	i	Fellesskapet.

7)	 Overvåking	 og	 utveksling	 av	 opplysninger	 er	 viktige	
elementer	 i	 en	 risikobasert	 tilnærming	 for	 å	 bekjempe	
blåtunge.	 For	 dette	 formål	 og	 som	 et	 tillegg	 til	
definisjonene	 fastsatt	 i	 artikkel	 2	 i	 direktiv	 2000/75/EF	
bør	det	særlig	defineres	hva	som	menes	med	et	tilfelle	av	
blåtunge,	 for	 å	 sikre	 en	 felles	 forståelse	 av	 de	 viktigste	
parametrene	som	er	knyttet	til	et	utbrudd	av	blåtunge.

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(*)
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8)	 Dessuten	har	begrepet	«restriksjonssoner»,	som	er	benyttet	
i	vedtak	2005/393/EF,	vist	seg	å	være	tilstrekkelig,	særlig	
dersom	 forekomsten	 av	 blåtungevirus	 er	 påvist	 i	 det	
berørte	området	to	sesonger	på	rad.	Av	praktiske	årsaker	
og	 av	 hensyn	 til	 klarheten	 i	 Fellesskapets	 regelverk	
bør	 det	 fastsettes	 en	 definisjon	 av	 «restriksjonssoner»	
som	 omfatter	 både	 verne-	 og	 overvåkingssonene	 som	
medlemsstatene	skal	avgrense	 i	 samsvar	med	artikkel	8	
nr.	1	i	direktiv	2000/75/EF.

9)	 Fastsettelsen	 av	 et	 område	 som	 fritt	 for	 blåtunge	 i	
bestemte	 sesonger	 der	 overvåking	 ikke	 kan	 påvise	
overføring	 av	 blåtunge	 eller	 forekomst	 av	 mulige	
smittebærere,	 er	 et	 viktig	 redskap	 for	 en	 bærekraftig	
håndtering	 blåtungeutbrudd,	 som	 gjør	 det	 mulig	 å	
gjennomføre	 sikker	 forflytning	av	dyr.	For	dette	 formål	
bør	det	fastsettes	harmoniserte	kriterier	som	skal	benyttes	
til	å	definere	den	smittebærerfrie	sesongen.

10)	 Utbrudd	 av	 blåtunge	 skal	 meldes	 i	 samsvar	 med	
artikkel	 3	 i	 rådsdirektiv	 82/894/EØF	 ved	 hjelp	 av	 den	
rapporteringsformen	 og	 de	 kodene	 som	 er	 oppført	 i	
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).	I	lys	av	den	aktuelle	epidemiologiske	utviklingen	
av	blåtunge	bør	virkeområdet	for	denne	meldingsplikten	
midlertidig	 tilpasses	 ved	 at	 plikten	 til	 å	 melde	 om	
primærutbrudd	presiseres.

11)	 I	 henhold	 til	 uttalelsen	 fra	 EFSAs	 vitenskapsgruppe	
for	 dyrs	 helse	 og	 velferd	 om	 opprinnelsen	 til	 og	
forekomsten	 av	 blåtunge(2),	 som	 ble	 vedtatt	 27.	 april	
2007,	er	det	avgjørende	at	det	 innføres	hensiktsmessige	
overvåkingsprogrammer	 som	 gjør	 det	 mulig	 å	 påvise	
forekomst	 av	 blåtunge	 så	 tidlig	 som	 mulig.	 Slike	
overvåkingsprogrammer	 bør	 omfatte	 en	 klinisk,	
serologisk	og	entomologisk	del	som	på	en	ensartet	måte	
kan	anvendes	i	alle	medlemsstatene.

12)	 Det	er	behov	for	en	integrert	tilnærming	på	fellesskapsplan	
for	 at	 man	 skal	 kunne	 analysere	 de	 epidemiologiske	
opplysningene	som	framkommer	gjennom	programmene	
for	 overvåking	 av	 blåtunge,	 herunder	 både	 regional	
og	 global	 fordeling	 både	 av	 blåtungeinfeksjon	 og	
smittebærere.

13)	 Ved	 rådsvedtak	90/424/EØF	av	26.	 juni	 1990	om	visse	
kostnader	på	det	veterinære	området(3)	er	det	 fastsatt	at	

(1)	 EUT	L	59	av	5.3.2005,	s.	40.	Vedtaket	endret	ved	vedtak	2006/924/EF	(EUT	
L	354	av	14.12.2006,	s.	48).

(2)	 EFSA	Journal	(2007)	480,	s.	1-20.
(3)	 EFT	 L	 224	 av	 18.8.1990,	 s.	 19.	 Vedtaket	 sist	 endret	 ved	 forordning	

(EF)	nr.	1791/2006	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	1).

Fellesskapet	skal	bidra	økonomisk	til	å	utrydde,	bekjempe	
og	overvåke	blåtunge.

14)	 I	 henhold	 til	 vedtak	 90/424/EØF	 ble	 det	 ved	
kommisjonsvedtak	2007/367/EF	av	25.	mai	2007	om	et	
finansielt	bidrag	fra	Fellesskapet	til	Italia	for	innføring	av	
et	system	for	innsamling	og	analyse	av	epidemiologiske	
opplysninger	om	blåtunge(4)	innført	et	nettbasert	system	
for	å	samle	 inn,	 lagre	og	analysere	overvåkingsdata	om	
blåtunge	 i	 medlemsstatene,	 kalt	 BlueTongue	 NETwork	
(heretter	kalt	«BT-Net-systemet»).	Det	er	helt	avgjørende	
at	dette	systemet	utnyttes	fullt	ut	for	å	fastlegge	de	mest	
egnede	tiltakene	for	å	bekjempe	sykdommen,	kontrollere	
hvor	 effektive	 tiltakene	 er	 og	 legge	 til	 rette	 for	 sikker	
forflytning	 av	 dyr	 av	 mottakelige	 arter.	 For	 å	 sikre	 en	
mer	effektiv	og	formålstjenlig	utveksling	av	opplysninger	
mellom	 medlemsstatene	 og	 Kommisjonen	 om	 de	
iverksatte	programmene	for	overvåking	av	blåtunge	bør	
disse	 opplysningene	 derfor	 utveksles	 gjennom	 BT-Net-
systemet.

15)	 Med	 mindre	 det	 er	 nødvendig	 å	 avgrense	 verne-	 og	
overvåkingssonene	 på	 fellesskapsplan	 i	 samsvar	 med	
artikkel	 8	 nr.	 2	 bokstav	 d)	 i	 direktiv	 2000/75/EF,	 bør	
denne	 avgrensningen	 foretas	 av	 medlemsstatene.	 Av	
klarhetshensyn	 bør	 medlemsstatene	 likevel	 straks	
underrette	 Kommisjonen	 om	 enhver	 avgrensning	 av	
verne-	 og	 overvåkingssoner	 og	 om	 alle	 endringer	 av	
disse.	Dersom	 en	medlemsstat	 for	 eksempel	 planlegger	
å	 la	 et	 epidemiologisk	 relevant	 geografisk	 område	 utgå	
fra	en	restriksjonssone,	bør	den	på	forhånd	framlegge	for	
Kommisjonen	 relevante	 opplysninger	 som	 viser	 at	 det	
ikke	forekommer	blåtungevirus	i	det	aktuelle	området.

16)	 Unntak	 fra	 utførselsforbudet	 som	 gjelder	 forflytning	
av	 dyr	 av	 mottakelige	 arter	 samt	 deres	 sæd,	 egg	 og	
embryoer	 fra	 restriksjonssonen,	 bør	 tillates	 på	grunnlag	
av	 en	 risikoanalyse	 som	 tar	 hensyn	 til	 de	 dataene	 som	
er	 samlet	 inn	 gjennom	 programmet	 for	 overvåking	 av	
blåtunge,	utvekslingen	av	data	med	øvrige	medlemsstater	
og	 Kommisjonen	 gjennom	 BT-Net-systemet,	 dyrenes	
bestemmelsessted	 samt	 om	 dyrene	 oppfyller	 visse	
helsekrav	 som	 garanterer	 deres	 sikkerhet.	 Forflytning	
av	dyr	 for	umiddelbar	 slakting	bør	på	visse	vilkår	også	
unntas	 fra	 utførselsforbudet.	 Med	 hensyn	 til	 den	 lave	
risikoen	 ved	 forflytning	 av	 dyr	 for	 umiddelbar	 slakting	
og	 visse	 risikoreduserende	 faktorer	 bør	 det	 fastsettes	
særlige	 vilkår	 som	 reduserer	 risikoen	 for	 overføring	 av	
virus	mest	mulig	ved	å	kanalisere	transporten	av	dyr	fra	
en	driftsenhet	 i	 en	 restriksjonssone	 til	 slakterier	 som	er	
utpekt	på	grunnlag	av	en	risikovurdering.

(4)	 EUT	L	139	av	31.5.2007,	s.	30.
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17)	 Forflytning	av	dyr	 innenfor	 samme	restriksjonssone	der	
samme	serotype(r)	av	blåtungevirus	forekommer,	utgjør	
ikke	en	ytterligere	risiko	for	dyrs	helse,	og	bør	derfor	på	
visse	vilkår	tillates	av	vedkommende	myndighet.

18)	 I	henhold	 til	uttalelsen	 fra	EFSAs	vitenskapsgruppe	 for	
dyrs	 helse	 og	 velferd	 om	 smittebærere	 og	 vaksiner(1),	
som	 ble	 vedtatt	 27.	 april	 2007,	 kan	 forflytning	 av	 dyr	
som	 er	 immunisert	 etter	 vaksinering	 eller	 er	 naturlig	
immune,	 anses	 å	 være	 sikker	 uansett	 virusforekomst	
på	 opprinnelsesstedet	 eller	 smittebæreraktivitet	 på	
bestemmelsesstedet.	Det	er	derfor	nødvendig	å	 fastsette	
vilkårene	 som	 immuniserte	 dyr	 må	 oppfylle	 før	 de	
forflyttes	fra	en	restriksjonssone.

19)	 Ved	 rådsdirektiv	 64/432/EØF	 av	 26.	 juni	 1964	 om	
dyrehelseproblemer	 ved	 handel	 med	 storfe	 og	 svin	
innenfor	 Fellesskapet(2),	 rådsdirektiv	 91/68/EØF	 av	
28.	 januar	 1991	 om	 krav	 til	 dyrehelse	 ved	 handel	med	
sau	og	geit	 innenfor	Fellesskapet(3),	 rådsdirektiv	92/65/
EØF	av	13.	juli	1992	om	fastsettelse	av	krav	til	dyrehelse	
ved	handel	 innenfor	Fellesskapet	med	dyr,	 sæd,	 egg	og	
embryoer	 som	 ikke	 omfattes	 av	 kravene	 til	 dyrehelse	
fastsatt	i	de	særlige	fellesskapsregler	oppført	i	vedlegg	A	
del	 I	 til	 direktiv	 90/425/EØF(4)	 og	 kommisjonsvedtak	
93/444/EØF	av	2.	 juli	 1993	om	nærmere	bestemmelser	
om	handel	innenfor	Fellesskapet	med	visse	levende	dyr	og	
varer	beregnet	på	eksport	til	tredjestater(5)	er	det	fastsatt	
at	helsesertifikater	skal	følge	dyrene	ved	forflytning.	Når	
unntak	 fra	 utførselsforbudet	 som	 gjelder	 forflytning	 av	
dyr	av	mottakelige	arter	fra	restriksjonssonen,	anvendes	
på	dyr	beregnet	på	handel	innenfor	Fellesskapet	eller	på	
eksport	til	en	tredjestat,	bør	disse	sertifikatene	inneholde	
en	henvisning	til	denne	forordning.

20)	 I	 henhold	 til	 EFSAs	 uttalelse	 om	 smittebærere	 og	
vaksiner	 bør	 det	 fastsettes	 vilkår	 for	 behandling	 med	
godkjente	 insektmidler	på	 lastestedet	 av	de	kjøretøyene	
som	benyttes	til	transport	av	dyr	av	mottakelige	arter	fra	
en	 restriksjonssone	 til	 eller	 gjennom	 områder	 utenfor	
en	 restriksjonssone.	Dersom	 det	 avsettes	 hviletid	 på	 en	
kontrollstasjon	under	transitt	gjennom	en	restriksjonssone,	
bør	 dyrene	 beskyttes	 mot	 angrep	 fra	 smittebærere.	
Behandling	med	 godkjente	 insektmidler	 av	 dyr,	 lokaler	
og	 omgivelsene	 rundt	 disse	 på	 infiserte	 driftsenheter	
bør	 bare	 foretas	 etter	 en	 nærmere	 definert	 protokoll	 på	

(1)	 EFSA	Journal	(2007)	479,	s.	1-29.
(2)	 EFT	 121	 av	 29.7.1964,	 s.	 1977/1964.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 direktiv	

2006/104/EF.
(3)	 EFT	L	46	av	19.2.1991,	s.	19.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/104/

EF.
(4)	 EFT	L	268	av	14.9.1992,	s.	54.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsved-	 EFT	L	268	av	14.9.1992,	s.	54.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsved-

tak	2007/265/EF	(EUT	L	114	av	1.5.2007,	s.	17).
(5)	 EFT	L	208	av	19.8.1993,	s.	34.

grunnlag	 av	 positive	 resultater	 av	 en	 risikovurdering	
som	 foretas	 fra	 sak	 til	 sak,	 og	 der	 det	 tas	 hensyn	 til	
geografiske,	 epidemiologiske,	 økologiske,	miljømessige	
og	entomologiske	data	samt	en	nytte-	og	kostnadsanalyse.

21)	 Helsesertifikatene	som	er	fastsatt	i	direktiv	64/432/EØF,	
91/68/EØF	og	92/65/EØF	og	vedtak	93/444/EØF	for	dyr	
beregnet	på	handel	innenfor	Fellesskapet	og	på	eksport	til	
en	 tredjestat,	bør	 inneholde	en	henvisning	 til	eventuelle	
behandlinger	med	 insektmidler	 som	 er	 utført	 i	 samsvar	
med	denne	forordning.

22)	 På	 grunn	 av	 behovet	 for	 å	 unngå	 unødvendige	
forstyrrelser	i	handelen	er	det	viktig	at	det	raskt	opprettes	
en	 bærekraftig	 strategi	 for	 å	 bekjempe	 blåtungeviruset	
som	muliggjør	sikker	handel	med	dyr	av	mottakelige	arter	
som	forflyttes	innenfor	og	fra	restriksjonssoner.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

KAPITTEL 1

FORMÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

Ved	 denne	 forordning	 fastsettes	 det	 regler	 for	 bekjempelse	
og	 overvåking	 av	 blåtunge	 samt	 restriksjoner	 på	 forflytning	
innenfor	og	fra	restriksjonssoner	av	dyr	som	definert	i	artikkel	2	
bokstav	c)	i	direktiv	2000/75/EF	i	forbindelse	med	blåtunge.

Artikkel 2

Definisjoner

I	 denne	 forordning	 får	 definisjonene	 i	 artikkel	 2	 i	
direktiv	2000/75/EF	anvendelse.

Videre	menes	med:

a)	 «tilfelle	 av	 blåtunge»	 et	 dyr	 som	 minst	 oppfyller	 ett	 av	
følgende	vilkår:	
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i)	 Det	viser	kliniske	tegn	på	forekomst	av	blåtunge.

ii)	 Det	er	et	kontrolldyr	som	har	vist	negative	serologiske	
resultater	 i	 en	 tidligere	 prøve,	 og	 som	 etter	 denne	
prøven	 har	 serokonvertert	 fra	 negativ	 til	 positiv	 for	
antistoffer	for	minst	én	serotype	av	blåtunge.

iii)	 Det	er	isolert	og	identifisert	blåtungevirus	fra	dyret.

iv)	 Det	 er	 et	 dyr	 som	 har	 avgitt	 positive	 serologiske	
prøver	 for	 blåtunge,	 eller	 det	 er	 fra	 dyret	 identifisert	
virusantigen	 eller	 viral	 ribonukleinsyre	 (RNA)	 som	
er	 spesifikt/spesifikk	 for	 én	 eller	 flere	 serotyper	 av	
blåtunge.

Dessuten	skal	et	sett	med	epidemiologiske	data	vise	at	de	
kliniske	tegnene	eller	resultatene	fra	laboratorieprøver	som	
tyder	på	smitte	med	blåtunge,	skyldes	forekomst	av	virus	
på	driftsenheten	der	dyret	holdes,	og	ikke	at	vaksinerte	eller	
seropositive	dyr	er	blitt	innført	fra	restriksjonssoner,

b)	 «utbrudd	 av	 blåtunge»	 et	 utbrudd	 av	 denne	 sykdommen	
som	definert	i	artikkel	2	bokstav	c)	i	direktiv	82/894/EØF,

c)	 «primærutbrudd	 av	 blåtunge»	 et	 utbrudd	 som	 definert	 i	
artikkel	 2	 bokstav	 d)	 i	 direktiv	 82/894/EØF,	 idet	 det	 tas	
hensyn	til	at	et	tilfelle	av	blåtunge	i	henhold	til	artikkel	3	
nr.	1	første	strekpunkt	i	nevnte	direktiv	er	et	primærutbrudd	
i	følgende	tilfeller:

i)	 det	 er	 ikke	 epidemiologisk	 knyttet	 til	 et	 tidligere	
utbrudd,	eller

ii)	 det	 innebærer	 en	 avgrensning	 av	 en	 restriksjonssone	
eller	 en	 endring	 av	 en	 eksisterende	 restriksjonssone	
som	nevnt	i	artikkel	6,

d)	 «restriksjonssone»	en	sone	som	består	av	både	verne-	og	
overvåkingssoner	opprettet	i	samsvar	med	artikkel	8	nr.	1	i	
direktiv	2000/75/EF,

e)	 «område	 fritt	 for	 blåtunge	 i	 bestemte	 sesonger»	 et	
epidemiologisk	 relevant	 geografisk	 område	 i	 en	
medlemsstat	der	overvåkingen	i	en	del	av	året	ikke	påviser	
overføring	 av	 blåtungevirus	 eller	 forekomst	 av	 voksne	
mulig	smitteoverførende	insekter	av	slekten	Culicoides,

f)	 «transitt»	forflytning	av	dyr

i)	 fra	eller	gjennom	en	restriksjonssone,

ii)	 fra	 en	 restriksjonssone	 gjennom	 en	 sone	 som	 ikke	
er	 en	 restriksjonssone,	 og	 tilbake	 til	 den	 samme	
restriksjonssonen,	eller

iii)	 fra	en	restriksjonssone	gjennom	en	sone	som	ikke	er	en	
restriksjonssone,	til	en	annen	restriksjonssone.

KAPITTEL 2

OVERVÅKING OG UTVEKSLING AV 
OPPLYSNINGER

Artikkel 3

Melding	om	blåtunge

Medlemsstatene	 skal	 melde	 om	 primærutbrudd	 og	 utbrudd	
av	 blåtunge	 gjennom	meldingssystemet	 for	 dyresykdommer,	
og	 benytte	 rapporteringsformen	 og	 kodene	 oppført	 i	
vedtak	2005/176/EF.

Artikkel 4

Programmer	for	overvåking	av	blåtunge

Medlemsstatene	 skal	 gjennomføre	 følgende	 programmer	 i	
samsvar	med	minstekravene	fastsatt	i	vedlegg	I:

a)	 programmer	for	overvåking	av	blåtunge	i	restriksjonssoner,

b)	 programmer	 for	 overvåking	 av	 blåtunge	 utenfor	
restriksjonssoner.

Artikkel 5

Epidemiologiske	opplysninger

1.	 Medlemsstatene	 skal	 sende	 opplysninger	 om	 blåtunge	
som	 er	 innsamlet	 i	 forbindelse	 med	 gjennomføringen	 av	
programmene	 for	 overvåking	 av	 blåtunge	 i	 og/eller	 utenfor	
restriksjonssonene,	til	det	nettbaserte	systemet	for	opplysninger	
om	 blåtunge,	 BT-Net-systemet,	 som	 ble	 opprettet	 ved	
vedtak	2007/367/EF,	og	særlig

a)	 en	månedlig	rapport	som	sendes	inn	senest	én	måned	etter	
utgangen	 av	 rapporteringsmåneden,	 og	 som	 minst	 skal	
omfatte	følgende:

i)	 data	om	kontrolldyrene	fra	iverksatte	programmer	for	
overvåking	av	blåtunge	i	restriksjonssonene,
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ii)	 entomologiske	 data	 fra	 iverksatte	 programmer	 for	
overvåking	av	blåtunge	i	restriksjonssonene,

b)	 en	foreløpig	rapport	som	omfatter	årets	første	seks	måneder,	
som	skal	sendes	inn	senest	31.	juli	hvert	år,	og	som	minst	
skal	omfatte	følgende:

i)	 data	 fra	 iverksatte	 programmer	 for	 overvåking	 av	
blåtunge	utenfor	restriksjonssonene,

ii)	 data	om	vaksinasjoner	fra	restriksjonssonene,

c)	 en	årlig	rapport	som	sendes	inn	senest	30.	april	påfølgende	
år,	og	som	skal	inneholde	opplysningene	angitt	i	bokstav	b)	
i)	og	ii)	for	foregående	år.

2.	 Opplysningene	som	skal	sendes	til	BT-Net-systemet,	
er	oppført	i	vedlegg	II.

KAPITTEL 3

RESTRIKSJONER PÅ FORFLYTNING AV DYR OG 
DERES SÆD, EGG OG EMBRYOER

Artikkel 6

Restriksjonssoner

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 24	 timer	 underrette	
Kommisjonen	om	sine	restriksjonssoner	og	om	enhver	endring	
i	situasjonen	for	disse	sonene.

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	et	tidsrom	på	to	
år	etter	at	programmet	for	overvåking	av	blåtunge	ble	innført.

3.	 Kommisjonen	 skal	 gjennom	 Den	 faste	 komité	 for	
næringsmiddelkjeden	og	dyrehelsen	underrette	medlemsstatene	
om	listen	over	restriksjonssoner.

4.	 Medlemsstatene	skal	utarbeide	og	ajourføre	en	liste	over	
restriksjonssonene	på	sitt	territorium,	og	gjøre	den	tilgjengelig	
for	de	øvrige	medlemsstatene	og	for	offentligheten.

5.	 Kommisjonen	skal	bare	til	orientering	offentliggjøre	den	
ajourførte	listen	over	restriksjonssoner	på	sitt	nettsted.

Denne	listen	skal	inneholde	opplysninger	om	de	serotypene	av	
blåtungevirus	som	forekommer	i	hver	restriksjonssone,	som	i	
henhold	til	artikkel	7	og	8	skal	gjøre	det	mulig	å	identifisere	de	
avgrensede	restriksjonssonene	i	de	forskjellige	medlemsstatene	
der	de	samme	serotypene	av	blåtungevirus	forekommer.

Artikkel 7

Vilkår	for	forflytninger	innenfor	samme	restriksjonssone

1.	 Forflytning	av	dyr	 innenfor	 samme	restriksjonssone	der	
samme	serotype(r)	av	blåtungevirus	forekommer,	skal	 tillates	
av	 vedkommende	 myndighet	 under	 forutsetning	 av	 at	 de	
dyrene	som	skal	forflyttes,	ikke	viser	kliniske	tegn	på	blåtunge	
den	dagen	de	transporteres.

2.	 Forflytning	av	dyr	fra	en	vernesone	til	en	overvåkingssone	
kan	imidlertid	bare	tillates	dersom

a)	 dyrene	oppfyller	vilkårene	oppført	i	vedlegg	III,	eller

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

c)	 dyrene	er	beregnet	på	umiddelbar	slakting.

3.	 Opprinnelsesmedlemsstaten	 skal	 umiddelbart	
underrette	 Kommisjonen	 og	 de	 øvrige	 medlemsstatene	 om	
dyrehelsegarantiene	nevnt	i	nr.	2	bokstav	b).

4.	 For	dyr	som	er	nevnt	 i	nr.	1	og	2	 i	denne	artikkel,	 skal	
følgende	utfyllende	tekst	tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	
fastsatt	i	direktiv	64/432/EØF,	91/68/EØF	og	92/65/EØF	eller	
nevnt	i	vedtak	93/444/EØF:

«Dyr	 som	 oppfyller	 kravene	 i	 ……	 (artikkel 7 nr. 1, 
artikkel 7 nr. 2 bokstav a), artikkel 7 nr. 2 bokstav b) eller 
artikkel 7 nr. 2 bokstav c), angi det som passer)	i	forordning	
(EF)	nr.	1266/2007(*).

	 ______________

	 (*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»
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Artikkel 8

Vilkår	for	unntak	fra	utførselsforbudet	fastsatt	i	direktiv	
2000/75/EF

1.	 Forflytning	 av	 dyr,	 deres	 sæd,	 egg	 og	 embryoer	 fra	 en	
driftsenhet,	en	sædstasjon	eller	et	sædlager	i	en	restriksjonssone	
til	en	annen	driftsenhet,	sædstasjon	eller	et	annet	sædlager,	er	
unntatt	fra	utførselsforbudet	fastsatt	i	artikkel	9	nr.	1	bokstav	c)	
og	artikkel	10	nr.	1	i	direktiv	2000/75/EF,	forutsatt	at	dyrene,	
deres	sæd,	egg	og	embryoer

a)	 oppfyller	 vilkårene	 oppført	 i	 vedlegg	 III	 til	 denne	
forordning,	eller

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

2.	 Opprinnelsesmedlemsstaten	 skal	 umiddelbart	
underrette	 Kommisjonen	 og	 de	 øvrige	 medlemsstatene	 om	
dyrehelsegarantiene	nevnt	i	nr.	1	bokstav	b).

3.	 Det	 skal	 innføres	 en	 kanaliseringsprosedyre	 som	 skal	
forvaltes	av	vedkommende	myndighet	på	bestemmelsesstedet,	
for	 å	 hindre	 at	 dyrene,	 deres	 sæd,	 egg	 og	 embryoer	 som	 er	
forflyttet	 i	 henhold	 til	 vilkårene	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 bokstav	 b),	
forflyttes	videre	til	en	annen	medlemsstat,	med	mindre	dyrene	
oppfyller	vilkårene	fastsatt	i	nr.	1	bokstav	a).

4.	 Forflytning	av	dyr	fra	et	driftssted	i	en	restriksjonssone	med	
henblikk	på	umiddelbar	slakting	er	unntatt	fra	utførselsforbudet	
fastsatt	i	artikkel	9	nr.	1	bokstav	c)	og	artikkel	10	nr.	1	i	direktiv	
2000/75/EF,	forutsatt	at

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

b)	 dyrene	 transporteres	 under	 offentlig	 tilsyn	 direkte	 til	
slakteriet	 for	 slakting	 innen	 24	 timer	 etter	 ankomsten	 til	
bestemmelsesslakteriet,

c)	 vedkommende	 myndighet	 på	 avsenderstedet	 underretter	
vedkommende	 myndighet	 på	 bestemmelsesstedet	 om	
den	planlagte	forflytningen	av	dyrene,	minst	48	 timer	før	
lasting	av	dyrene.

5.	 Uten	 hensyn	 til	 nr.	 4	 bokstav	 b)	 kan	 vedkommende	
myndighet	 på	 bestemmelsesstedet	 på	 grunnlag	 av	 en	
risikovurdering	 kreve	 at	 vedkommende	 myndighet	 på	
opprinnelsesstedet	 oppretter	 en	 kanaliseringsprosedyre	 for	
transport	av	de	nevnte	dyrene	til	utpekte	slakterier.

Alle	 slike	utpekte	 slakterier	 skal	 identifiseres	på	grunnlag	av	
en	risikovurdering	der	kriteriene	oppført	i	vedlegg	IV	skal	tas	
i	betraktning.

Opplysninger	om	de	utpekte	slakteriene	skal	gjøres	tilgjengelig	
for	 de	 øvrige	 medlemsstatene	 og	 for	 offentligheten.	
Opplysningene	skal	også	gjøres	tilgjengelig	gjennom	BT-Net-
systemet.

6.	 For	dyr	samt	deres	sæd,	egg	og	embryoer	som	er	nevnt	
i	 nr.	 1	 og	 4	 i	 denne	 artikkel,	 skal	 følgende	 utfyllende	 tekst	
tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	fastsatt	i	direktiv	64/432/
EØF,	 91/68/EØF	 og	 92/65/EØF	 eller	 nevnt	 i	 vedtak	 93/444/
EØF:

«…..	 (Dyr, sæd, egg og embryoer, angi det som passer) 
som	 oppfyller	 kravene	 i ..... (artikkel 8 nr. 1 bokstav a), 
artikkel 8 nr. 1 bokstav b) eller artikkel 8 nr. 4, angi det som 
passer)	i	forordning	(EF)	nr.	1266/2007(*).

__________

(*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»

Artikkel 9

Ytterligere	vilkår	for	transitt	av	dyr

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

a)	 dyr	 fra	 en	 restriksjonssone	 som	 transporteres	 gjennom	
områder	 utenfor	 en	 restriksjonssone,	 samt	 de	 benyttede	
transportmidlene,	 behandles	 med	 godkjente	 insektmidler	
og/eller	repellenter	etter	grundig	rengjøring	og	desinfisering	
på	lastestedet,	og	alltid	før	de	forlater	restriksjonssonen,

b)	 dyr	som	forflyttes	fra	et	område	utenfor	en	restriksjonssone	
gjennom	 en	 restriksjonssone,	 samt	 de	 benyttede	
transportmidlene,	 behandles	 med	 godkjente	 insektmidler	
og/eller	repellenter	etter	grundig	rengjøring	og	desinfisering	
på	lastestedet,	og	alltid	før	de	innføres	i	restriksjonssonen,

c)	 dyrene	er	beskyttet	mot	angrep	fra	smittebærere	når	det	er	
avsatt	en	hviletid	ved	en	kontrollstasjon	under	forflytningen	
gjennom	en	restriksjonssone.
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2.	 For	dyr	som	er	nevnt	i	nr.	1	i	denne	artikkel,	skal	følgende	
utfyllende	tekst	tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	fastsatt	i	
direktiv	 64/432/EØF,	 91/68/EØF	og	 92/65/EØF	 eller	 nevnt	 i	
vedtak	93/444/EØF:

«Behandlet	med	insektmiddel/repellent	(navn på produkt)	
den	 ……	 (dato)	 kl.	 ……	 (klokkeslett)	 i	 samsvar	 med	
forordning	(EF)	nr.	1266/2007(*).

_____________
(*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»

3.	 Nr.	 1	 i	 denne	 artikkel	 får	 ikke	 lenger	 anvendelse	 i	 et	
epidemiologisk	relevant	geografisk	område	i	et	område	som	er	
fritt	for	smittebærere	av	blåtunge	i	bestemte	sesonger,	når	det	
har	gått	mer	enn	60	dager	fra	begynnelsen	av	smittebærerfrie	
sesongen,	som	fastsatt	i	samsvar	med	vedlegg	V.

Dette	 unntaket	 får	 imidlertid	 ikke	 lenger	 anvendelse	 etter	
utløpet	 av	 den	 smittebærerfrie	 sesongen,	 på	 grunnlag	 av	
programmet	for	overvåking	av	blåtunge.

KAPITTEL 4

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 10

Oppheving

Vedtak	2005/393/EF	oppheves.

Artikkel 11

Ikrafttredelse

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,	26.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG I

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

1.		 Minstekrav	til	programmer	for	overvåking	av	blåtunge	som	medlemsstatene	skal	innføre	i	
restriksjonssoner

	 Programmer	for	overvåking	av	blåtunge	i	restriksjonssoner	skal	ha	som	mål	å	gi	opplysninger	om	utviklingen	av	
blåtunge	i	en	sone	som	allerede	er	underlagt	restriksjoner.

	 Den	geografiske	referanseenheten	skal	avgrenses	med	et	rutenett	på	ca.	45	×	45	km	(omkring	2	000	km2),	med	
mindre	særlige	miljøforhold	berettiger	en	annen	størrelse.	I	noen	medlemsstater	kan	en	«region»	som	definert	i	
artikkel	2	i	direktiv	64/432/EØF,	benyttes	som	geografisk	referanseenhet	i	forbindelse	med	overvåkingen.

	 Programmer	for	overvåking	av	blåtunge	skal	minst	bestå	av	følgende:

1.1.	 Serologisk	overvåking	med	kontrolldyr

–	 Serologisk	overvåking	med	kontrolldyr	skal	bestå	av	et	aktivt	årlig	program	for	prøvetaking	av	kontrolldyr,	
som	har	som	mål	å	vurdere	forekomsten	av	blåtungevirus	i	restriksjonssonene.	Kontrolldyrene	skal	så	langt	
som	mulig	være	storfe.	Dyrene	skal	være	fri	for	antistoffer,	påvist	gjennom	en	foreløpig	seronegativ	prøve,	og	
skal	befinne	seg	i	områder	i	restriksjonssonen	der	det,	etter	at	det	er	gjennomført	en	risikoanalyse	der	det	er	
tatt	hensyn	til	vurderinger	av	entomologi	og	miljø,	er	påvist	forekomst	av	smittebæreren,	eller	der	det	finnes	
egnede	habitater	som	smittebæreren	kan	formere	seg	i.

–	 Det	skal	tas	prøver	av	kontrolldyrene	minst	én	gang	i	måneden	i	den	aktuelle	smittebærerens	aktivitetsperiode,	
dersom	denne	er	kjent.	Dersom	disse	opplysningene	mangler,	skal	det	tas	prøver	av	kontrolldyrene	minst	én	
gang	i	måneden	gjennom	hele	året.	Prøvingshyppigheten	kan	likevel	tilpasses	sesongbestemte	svingninger	i	
den	epidemiologiske	situasjonen	i	løpet	av	et	år,	med	henblikk	på	å	fastslå	når	tidsrommet	med	forekomst	av	
blåtungevirus	begynner	og	slutter	i	restriksjonssonene.

–	 Minste	antall	kontrolldyr	per	geografisk	enhet	skal	være	representativt	og	tilstrekkelig	til	å	påvise	en	månedlig	
serokonverteringsinsidens(1)	på	2	%	med	et	konfidensintervall	på	95	%	i	hver	geografisk	enhet.

1.2.	 Entomologisk	overvåking

–	 Entomologisk	 overvåking	 skal	 bestå	 av	 et	 aktivt	 program	 for	 å	 fange	 inn	 smittebærere	 ved	 hjelp	 av	 fast	
oppsatte	 feller,	 slik	 at	 populasjonsdynamikken	 og	 overvintringsegenskapene	 for	 arter	 av	Culicoides	 som	
forekommer	 på	 prøvetakingsstedet,	 kan	 kartlegges	 for	 å	 fastslå	 hvilken	 sesong	 som	 er	 smittebærerfri	 i	
området	fritt	for	blåtunge	i	bestemte	sesonger,	i	samsvar	med	vedlegg	V.

–	 I	samsvar	med	på	forhånd	fastlagte	protokoller	skal	det	bare	benyttes	sugefeller	med	ultrafiolett	lys.	Fellene	
skal	brukes	hele	natten	og	minst	én	natt	per	uke,	 i	hvert	 fall	 i	den	delen	av	året	 som	kreves	 for	å	 fastslå	
når	den	smittebærerfrie	sesongen	begynner	og	slutter.	Minst	én	felle	skal	plasseres	i	hver	geografisk	enhet	
i	 hele	 restriksjonssonen.	 Brukshyppigheten	 av	 fellene	 skal	 tilpasses	 sesongbestemte	 svingninger	 i	 den	
epidemiologiske	situasjonen	i	løpet	av	året,	slik	at	populasjonsdynamikken	og	overvintringsegenskapene	for	
Culicoides kan	fastlegges	så	nøyaktig	som	mulig,	og	hyppigheten	kan	endres	på	grunnlag	av	de	opplysningene	
som	framkommer	i	løpet	av	de	tre	første	årene	fellene	er	i	bruk.	En	tilstrekkelig	stor	andel	knott	som	samles	
inn	i	insektfellene,	skal	sendes	til	et	spesialisert	laboratorium	som	rutinemessig	kan	telle	og	identifisere	artene	
av	Culicoides.

2.		 Minstekrav	til	programmer	for	overvåking	av	blåtunge	som	medlemsstatene	skal	innføre	utenfor	
restriksjonssoner

	 Programmer	for	overvåking	av	blåtunge	utenfor	restriksjonssoner	skal	ha	som	mål	å	påvise	forekomst	av	virus	i	en	
medlemsstat	som	er	fri	for	blåtunge,	eller	i	et	epidemiologisk	relevant	geografisk	område	som	er	fritt	for	blåtunge,	
og	skal	minst	omfatte	følgende:

(1)	 Det	antas	at	den	normale	årlige	serokonverteringen	i	en	smittesone	er	på	20	%.	I	Fellesskapet	forekommer	viruset	imidlertid	ho-	 Det	antas	at	den	normale	årlige	serokonverteringen	i	en	smittesone	er	på	20	%.	I	Fellesskapet	forekommer	viruset	imidlertid	ho-
vedsakelig	i	et	tidsrom	på	om	lag	seks	måneder	(fra	slutten	av	våren	til	midt	på	høsten).	Derfor	er	2	%	et	forsiktig	anslag	over	den	
forventede	månedlige	serokonvertingsraten.
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2.1.	 Passiv	klinisk	overvåking

–	 skal	bestå	av	et	formelt	og	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.	Dyreeiere	eller	dyreholdere	
samt	veterinærer	skal	omgående	rapportere	enhver	mistanke	om	blåtunge	til	vedkommende	myndighet.	Alle	
tilfeller	av	mistanke	om	blåtunge	skal	undersøkes	umiddelbart,

–	 skal	særlig	forsterkes	i	sesongen	med	smittebæreraktivitet,	og	særlig	i	begynnelsen	av	sesongen,

–	 skal	sikre	at	det	gjennomføres	opplysningskampanjer	som	først	og	fremst	skal	gjøre	det	mulig	for	veterinærer	
og	gårdbrukere	å	gjenkjenne	kliniske	tegn	på	blåtunge.

2.2.	 Serologisk	overvåking

–	 skal	bestå	av	et	aktivt	årlig	program	for	serologisk	prøvetaking	av	populasjoner	av	mottakelige	arter,	som	
har	som	mål	å	påvise	overføring	av	blåtungevirus	ved	hjelp	av	serologisk	og/eller	virologisk	prøvetaking	
(stikkprøver	eller	målrettet),	 som	står	 i	 forhold	 til	 smittefaren	for	medlemsstaten	eller	det	epidemiologisk	
relevante	geografiske	området,	og	som	gjennomføres	på	den	tiden	av	året	da	det	er	størst	sannsynlighet	for	å	
påvise	serokonvertering,

–	 skal	utformes	slik	at	prøvene	er	representative	for	storfepopulasjonen	i	medlemsstaten	eller	i	et	epidemiologisk	
relevant	geografisk	område,	og	slik	at	prøveantallet	er	beregnet	for	å	påvise	en	prevalens	på	0,5	%	med	et	
konfidensintervall	på	95	%	hos	storfepopulasjonen	i	medlemsstaten	eller	det	geografiske	området,

–	 skal	sikre	at	prøveantallet	er	tilpasset	sammensetningen	av	storfepopulasjonen	som	det	skal	tas	prøver	av,	og	
at	det	egner	seg	til	målrettet	overvåking,	med	søkelys	på	prøvetaking	for	å	overvåke	høyrisikopopulasjoner	
som	det	finnes	særskilte,	allment	kjente	risikofaktorer	for.	Den	målrettede	overvåkingen	skal	være	tilrettelagt	
for	 å	 sikre	 at	 seropositive	 dyr	 fra	 vaksinerte	 eller	 immuniserte	 populasjoner	 som	 nevnt	 i	 nr.	 5,	 6	 og	 7	 i	
avsnitt	A	i	vedlegg	III,	ikke	griper	forstyrrende	inn	i	programmet	for	overvåking	av	blåtunge.

2.3.	 Entomologisk	overvåking

–	 skal	bestå	av	et	aktivt	årlig	program	for	å	fange	inn	smittebærere,	som	har	som	mål	å	samle	inn	opplysninger	
om	påviste	og	mulige	smitteoverførende	arter	i	medlemsstaten	eller	i	et	epidemiologisk	relevant	geografisk	
område,	samt	om	deres	utbredelse	og	forekomst	i	forskjellige	sesonger,

–	 skal	 gjennomføres	 i	 alle	 de	 medlemsstatene	 der	 det	 mangler	 opplysninger	 om	 påviste	 og	 mulige	
smitteoverførende	arter,	deres	utbredelse	og	forekomst	i	forskjellige	sesonger.

_____________
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VEDLEGG II

Opplysninger	som	medlemsstatene	skal	sende	til	BT-Net-systemet	(som	nevnt	i	artikkel	5	nr.	2)

Opplysningene	som	medlemsstatene	skal	sende	til	BT-Net-systemet,	skal	omfatte	minst	følgende:

1.	 Serologiske/virologiske	data	om	blåtunge

a)	 Administrativ	avdeling/enhet

b)	 Dyrearter	som	er	undersøkt

c)	 Type	overvåkingssystem	(system	med	kontrolldyr	eller	periodisk	undersøkelse)

d)	 Type	utførte	diagnoseprøver	(ELISA,	serumnøytralisering,	PCR,	virusisolasjon)

e)	 Måned	og	år

f)	 Antall	undersøkte	dyr(1)

g)	 Antall	positive	dyr

h)	 Serotype	som	er	bestemt	serologisk	eller	virologisk	(opplyses	ved	positive	resultater	ved	serumnøytraliserings-	
eller	virusisolasjonsprøve)

2.		 Entomologiske	data	om	blåtunge

a)	 Administrativ	avdeling

b)	 Entydig	identifikasjon	for	stedet	(entydig	kode	for	hvert	innfangingssted)

c)	 Innsamlingsdato

d)	 Breddegrad	og	lengdegrad

e)	 Samlet	antall	innsamlede	Culicoides spp.

f)	 Antall	innsamlede	C. imicola,	dersom	tallet	foreligger

g)	 Antall	innsamlede	C. obsoletus Complex,	dersom	tallet	foreligger

h)	 Antall	innsamlede	C. obsoletus sensu strictu,	dersom	tallet	foreligger

i)	 Antall	innsamlede	C. scoticus,	dersom	tallet	foreligger

j)	 Antall	innsamlede	C. Pulicaris Complex,	dersom	tallet	foreligger

k)	 Antall	innsamlede	C. Nubeculosus complex,	dersom	tallet	foreligger

l)	 Antall	innsamlede	C. dewulfii,	dersom	tallet	foreligger

m)	 Andre	relevante	data

3.		 Data	om	vaksinasjon	mot	blåtunge

a)	 Administrativ	avdeling

b)	 År/halvår

c)	 Type	vaksine

d)	 Serotypekombinasjon

e)	 Vaksinerte	dyrearter

f)	 Samlet	antall	besetninger	i	medlemsstaten

g)	 Samlet	antall	dyr	i	medlemsstaten

(1)	 Dersom	det	benyttes	serumblandinger,	skal	det	angis	hvor	mange	dyr	de	undersøkte	serumblandingene	tilsvarer.
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h)	 Samlet	antall	besetninger	som	omfattes	av	vaksinasjonsprogrammet

i)	 Samlet	antall	dyr	som	omfattes	av	vaksinasjonsprogrammet

j)	 Samlet	antall	vaksinerte	besetninger

k)	 Antall	vaksinerte	dyr	(dersom	vaksinasjonstypen	er	«vaksinasjon	av	unge	dyr»)

l)	 Antall	vaksinerte	unge	dyr	(dersom	vaksinasjonstypen	er	«massevaksinasjon»)

m)	 Antall	vaksinerte	voksne	dyr	(dersom	vaksinasjonstypen	er	«massevaksinasjon»)

n)	 Administrerte	vaksinedoser

___________
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VEDLEGG III

Vilkår	for	unntak	fra	utførselsforbudet	(som	nevnt	i	artikkel	7	nr.	2	bokstav	a)	og	artikkel	8	nr.	1	bokstav	a))

A.		 Dyr

Dyrene	skal	ha	vært	beskyttet	mot	angrep	fra	smittebæreren	Culicoides	under	transport	til	bestemmelsesstedet.

I	tillegg	skal	minst	ett	av	vilkårene	i	nr.	1-7	være	oppfylt:

1.	 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,	siden	fødselen	eller	i	minst	60	dager	før	forflytningsdatoen,	og	har	høyst	
sju	dager	før	forflytningsdatoen	med	negativt	resultat	gjennomgått	en	prøve	for	identifisering	av	agens	i	samsvar	
med	Verdens	dyrehelseorganisasjons	(OIEs)	landdyrhåndbok(1)	(heretter	kalt	«OIEs	landdyrhåndbok»).

En	prøve	for	identifisering	av	agens	er	likevel	ikke	nødvendig	for	medlemsstater	eller	regioner	i	en	medlemsstat	der	
tilstrekkelige	epidemiologiske	data	som	er	innsamlet	på	grunnlag	av	et	overvåkingsprogram	som	er	gjennomført	i	et	
tidsrom	på	minst	tre	år,	underbygger	fastsettelsen	av	den	smittebærerfrie	sesongen	fastsatt	i	samsvar	med	vedlegg	V.

Medlemsstater	som	benytter	seg	av	denne	muligheten,	skal	underrette	Kommisjonen	og	de	øvrige	medlemsstatene	
gjennom	Den	faste	komité	for	næringsmiddelkjeden	og	dyrehelsen.

2.	 Dyrene	 har	 inntil	 avsendelsen	 vært	 beskyttet	 mot	 angrep	 fra	 smittebærere	 i	 et	 tidsrom	 på	minst	 60	 dager	 før	
avsendelsesdatoen.

3.	 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,	
og	har	i	dette	tidsrommet	med	negativt	resultat	gjennomgått	en	serologisk	prøve	for	påvisning	av	antistoffer	mot	
blåtungevirusgruppen	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok,	utført	minst	28	dager	etter	startdatoen	for	tidsrommet	
med	beskyttelse	mot	angrep	fra	smittebærere	eller	for	den	smittebærerfrie	sesongen.

4.	 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,	og	har	i	dette	tidsrommet	med	negativt	resultat	gjennomgått	en	prøve	for	identifisering	av	agens	
samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok,	utført	minst	14	dager	etter	startdatoen	for	 tidsrommet	med	beskyttelse	mot	
angrep	fra	smittebærere	eller	for	den	smittebærerfrie	sesongen.

5.	 Dyrene	stammer	fra	en	besetning	som	er	vaksinert	i	henhold	til	et	vaksinasjonsprogram	fastsatt	av	vedkommende	
myndighet,	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	er	godkjent	i	vaksinasjonsprogrammet,	og	dyrene	oppfyller	minst	ett	
av	følgende	vilkår:

a)	 De	er	blitt	vaksinert	minst	60	dager	før	forflytningsdatoen.

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	den	vaksinen	 som	er	godkjent	 i	
vaksinasjonsprogrammet,	 og	 har	 med	 negativt	 resultat	 gjennomgått	 en	 prøve	 for	 identifisering	 av	 agens	 i	
samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok,	utført	minst	14	dager	etter	at	immunbeskyttelsen	skal	begynne	å	virke	i	
henhold	til	spesifikasjonene	for	den	vaksinen	som	er	godkjent	i	vaksinasjonsprogrammet.

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

d)	 De	har	i	den	smittebærerfrie	sesongen	fastsatt	 i	samsvar	med	vedlegg	V	vært	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	den	
vaksinen	som	er	godkjent	i	vaksinasjonsprogrammet,	kreves	for	at	immunbeskyttelsen	skal	begynne	å	virke.

(1)	 http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode.htm?e1d10
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For	dyr	som	er	nevnt	i	dette	nummer	og	er	beregnet	på	handel	innenfor	Fellesskapet	eller	eksport	til	en	tredjestat,	
skal	følgende	utfyllende	tekst	tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	fastsatt	i	direktiv	64/432/EØF,	91/68/EØF	og	
92/65/EØF	eller	nevnt	i	vedtak	93/444/EØF:

«Dyr	vaksinert	mot	blåtunge,	serotype(r)	.......................................................................................	(serotype(r))	med	
.......................................................................................	 (vaksinens navn)	 med	 en	 inaktivert/modifisert	 levende	
vaksine	(angi det som passer)	den	.......................	(dato)	i	samsvar	med	forordning	(EF)	nr.	1266/2007(*).

______________

(*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»

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

a)	 de	har	med	positivt	resultat	gjennomgått	en	serologisk	prøve	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok	for	å	påvise	
antistoffer	mot	serotypen	av	blåtungevirus,	som	er	utført	mellom	60	og	360	dager	før	forflytningsdatoen,	eller

b)	 de	har	med	positivt	resultat	gjennomgått	en	serologisk	prøve	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok	for	å	påvise	
antistoffer	mot	serotypen	av	blåtungevirus,	som	er	utført	minst	30	dager	før	forflytningsdatoen,	og	dyrene	har	
med	negativt	resultat	gjennomgått	en	prøve	for	identifisering	av	agens	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok, 
høyst	sju	dager	før	forflytningsdatoen.

For	dyr	som	er	nevnt	i	dette	nummer	og	er	beregnet	på	handel	innenfor	Fellesskapet	eller	eksport	til	en	tredjestat,	
skal	følgende	utfyllende	tekst	tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	fastsatt	i	direktiv	64/432/EØF,	91/68/EØF	og	
92/65/EØF	eller	nevnt	i	vedtak	93/444/EØF:

«Dyr	som	oppfyller	kravene	i	nr.	6	i	vedlegg	III	til	forordning	(EF)	nr.	1266/2007(*).

____________

(*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»

7.	 Dyrene	har	gjennomgått	en	tilstrekkelig	spesifikk	serologisk	prøve	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok,	som	kan	
påvise	de	spesifikke	antistoffene	mot	alle	serotyper	av	blåtungevirus	som	forekommer	eller	kan	antas	å	forekomme,	
med	positivt	resultat	for	alle	serotyper	som	forekommer	eller	kan	antas	å	forekomme	i	det	epidemiologisk	relevante	
geografiske	opprinnelsesområdet,	og

a)	 den	spesifikke	serologiske	prøven	er	utført	mellom	60	og	360	dager	før	forflytningsdatoen,	eller

b)	 den	 spesifikke	 serologiske	 prøven	 er	 utført	minst	 30	 dager	 før	 forflytningsdatoen,	 og	 dyrene	med	 negativt	
resultat	 har	 gjennomgått	 en	 prøve	 for	 identifisering	 av	 agens	 i	 samsvar	med	OIEs	 landdyrhåndbok,	 utført	
tidligst	sju	dager	før	forflytningsdatoen.

For	dyr	som	er	nevnt	i	dette	nummer	og	er	beregnet	på	handel	innenfor	Fellesskapet	eller	eksport	til	en	tredjestat,	
skal	følgende	utfyllende	tekst	tilføyes	i	tilsvarende	helsesertifikater	fastsatt	i	direktiv	64/432/EØF,	91/68/EØF	og	
92/65/EØF	eller	nevnt	i	vedtak	93/444/EØF:

«Dyr	som	oppfyller	kravene	i	nr.	7	i	vedlegg	III	til	forordning	(EF)	nr.	1266/2007(*).

__________

(*)	 EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	37.»

B.	 Sæd	fra	dyr

Sæd	skal	komme	fra	donordyr	som	oppfyller	minst	ett	av	følgende	vilkår:

a)	 Dyrene	har	vært	holdt	utenfor	en	restriksjonssone	i	minst	60	dager	før	oppsamlingen	av	sæd	begynte	og	mens	
den	pågikk.

b)	 Dyrene	har	vært	beskyttet	mot	angrep	fra	smittebærere	i	minst	60	dager	før	oppsamlingen	av	sæd	begynte	og	
mens	den	pågikk.
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c)	 Dyrene	har	 i	minst	 60	dager	 før	oppsamlingen	av	 sæd	begynte	og	mens	den	pågikk,	 i	 den	 smittebærerfrie	
sesongen	vært	 holdt	 i	 et	 område	 som	er	 fritt	 for	blåtunge	 i	 bestemte	 sesonger,	 som	 fastsatt	 i	 samsvar	med	
vedlegg	V,	og	har	tidligst	sju	dager	før	oppsamlingen	av	sæd	begynte,	med	negativt	resultat	gjennomgått	en	
prøve	for	identifisering	av	agens	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok.

En	prøve	for	identifisering	av	agens	er	likevel	ikke	nødvendig	i	medlemsstater	eller	regioner	i	en	medlemsstat	
der	 tilstrekkelige	 epidemiologiske	 data	 som	 er	 innsamlet	 på	 grunnlag	 av	 et	 overvåkingsprogram	 og	 er	
gjennomført	i	et	tidsrom	på	minst	tre	år,	underbygger	fastsettelsen	av	den	smittebærerfrie	sesongen,	som	fastsatt	
i	vedleMedlemsstater	som	benytter	seg	av	denne	muligheten,	skal	underrette	Kommisjonen	og	medlemsstatene	
gjennom	Den	faste	komité	for	næringsmiddelkjeden	og	dyrehelsen.

d)	 Dyrene	har	med	negativt	resultat	gjennomgått	en	serologisk	prøve	i	samsvar	med	OIEs	landdyrhåndbok	for	
påvisning	av	antistoffer	mot	blåtungevirusgruppen,	som	er	utført	minst	hver	60.	dag	i	oppsamlingsperioden	og	
mellom	21	og	60	dager	etter	den	siste	oppsamlingen.

e)	 Dyrene	 har	 med	 negativt	 resultat	 gjennomgått	 en	 prøve	 for	 identifisering	 av	 agens	 i	 samsvar	 med	 OIEs	
landdyrhåndbok,	utført	på	blodprøver	som	er	tatt

i)	 ved	første	og	siste	oppsamling,	og

ii)	 i	sædoppsamlingsperioden

–	 minst	hver	sjuende	dag	dersom	det	dreier	seg	om	en	virusisolasjonsprøve,

–	 minst	hver	28.	dag	dersom	det	dreier	seg	om	en	polymerasekjedereaksjonsprøve.

C.	 Egg	og	embryoer	fra	dyr

1.	 Embryoer	 og	 egg	 fra	 storfe	 som	har	 framkommet	 ved	 befruktning	 in vivo,	 skal	 oppsamles	 i	 samsvar	med	
rådsdirektiv	89/556/EØF(1).

2.	 Embryoer	 og	 egg	 fra	 andre	 dyr	 enn	 storfe	 som	 har	 oppstått	 ved	 befruktning	 in vivo	 samt	 storfeembryoer	
produsert	in vitro,	skal	komme	fra	donordyr	som	oppfyller	minst	ett	av	følgende	vilkår:

a)	 De	har	vært	holdt	utenfor	en	restriksjonssone	i	minst	60	dager	før	oppsamlingen	av	embryoer/egg	begynte	
og	mens	den	pågikk.

b)	 De	har	vært	beskyttet	mot	angrep	fra	smittebærere	i	minst	60	dager	før	oppsamlingen	av	embryoer/egg	
begynte	og	mens	den	pågikk.

c)	 De	 har	 med	 negativt	 resultat	 gjennomgått	 en	 serologisk	 prøve	 i	 samsvar	 med	 OIEs	 landdyrhåndbok	
for	 påvisning	 av	 antistoffer	mot	 blåtungevirusgruppen,	mellom	21	 og	 60	 dager	 etter	 oppsamlingen	 av	
embryoer/egg.

d)	 De	 har	 med	 negativt	 resultat	 gjennomgått	 en	 prøve	 for	 identifisering	 av	 agens	 i	 samsvar	 med	 OIEs	
landdyrhåndbok,	utført	på	en	blodprøve	som	er	tatt	på	dagen	for	oppsamling	av	embryoer/egg.

_____________

(1)	 EFT	L	302	av	19.10.1989,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsvedtak	2006/60/EF	(EUT	L	31	av	3.2.2006,	s.	24).
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VEDLEGG IV

Kriterier	for	utpeking	av	slakterier	i	forbindelse	med	utførselsforbudet	(som	nevnt	i	artikkel	8	nr.	5	annet	ledd)

Med	henblikk	på	risikovurderingen	som	skal	legges	til	grunn	for	utpeking	av	slakterier	i	forbindelse	med	den	kanaliserte	
forflytningen	av	dyr	fra	en	driftsenhet	i	en	restriksjonssone	for	umiddelbar	slakting,	skal	vedkommende	myndighet	på	
bestemmelsesstedet	minst	benytte	følgende	kriterier:

1.	 De	dataene	som	er	tilgjengelige	gjennom	overvåkingsprogrammene,	særlig	med	hensyn	til	smittebæreraktivitet.

2.	 Avstanden	mellom	innførselsstedet	i	den	restriksjonsfrie	sonen	og	slakteriet.

3.	 De	entomologiske	dataene	om	ruten.

4.	 Tidsrommet	i	løpet	av	dagen	da	transporten	finner	sted,	sett	i	forhold	til	den	tiden	smittebærerne	er	aktive.

5.	 Den	mulige	bruken	av	insektmidler	og	repellenter	i	samsvar	med	rådsdirektiv	96/23/EF(1).

6.	 Slakteriets	beliggenhet,	sett	i	forhold	til	oppdrettsenheter.

7.	 Biosikkerhetstiltakene	på	slakteriet.

____________

(1)	 EFT	L	125	av	23.5.1996,	s.	10.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/104/EF.
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VEDLEGG V

Kriterier	for	fastsettelse	av	den	smittebærerfrie	sesongen	(som	nevnt	i	artikkel	9	nr.	3)

Med	henblikk	på	å	 fastsette	et	område	 som	fritt	 for	blåtunge	 i	bestemte	 sesonger,	 skal	den	 sesongen	 som	er	 fri	 for	
smittebærere	i	et	bestemt	epidemiologisk	relevant	geografisk	område	i	en	medlemsstat	(heretter	kalt	«epidemiologisk	
relevant	geografisk	område»),	fastsettes	av	vedkommende	myndighet,	som	minst	skal	benytte	følgende	kriterier:

1.		 Allmenne	kriterier

a)	 Et	program	for	overvåking	av	blåtunge	i	og/eller	utenfor	restriksjonssonene	skal	være	iverksatt.

b)	 De	 særskilte	 kriteriene	 og	 terskelverdiene	 som	 benyttes	 for	 å	 fastsette	 den	 smittebærerfrie	 sesongen,	 skal	
defineres	idet	det	tas	hensyn	til	hvilke	arter	av	Culicoides	som	er	påvist	som	eller	antas	å	være	hovedsmittebærere	
i	det	epidemiologisk	relevante	geografiske	området.

c)	 Kriteriene	som	legges	til	grunn	for	å	fastsette	den	smittebærerfrie	sesongen,	skal	anvendes	idet	det	tas	hensyn	
til	 relevante	 data	 fra	 inneværende	 eller	 foregående	 år	 (historiske	 data).	Aspektene	 ved	 standardisering	 av	
overvåkingsdata	skal	også	tas	i	betraktning.

2.	 Særlige	kriterier

a)	 Ingen	 forekomst	 av	 blåtungevirus	 i	 det	 epidemiologisk	 relevante	 geografiske	 området,	 som	 påvist	 med	
programmer	 for	 overvåking	 av	 blåtunge,	 eller	 annen	 dokumentasjon	 som	 tyder	 på	 at	 blåtungeviruset	 har	
stanset.

b)	 Smittebærere	og	mulige	smittebærere	er	ikke	lenger	aktive,	som	påvist	ved	entomologisk	overvåking	som	en	
del	av	programmene	for	overvåking	av	blåtunge	i	og/eller	utenfor	restriksjonssonene.

c)	 Antallet	innfangede	arter	av	Culicoides	som	er	påvist	som	eller	antas	å	være	smittebærere	av	den	serotypen	som	
forekommer	i	det	epidemiologisk	relevante	geografiske	området,	ligger	under	en	grenseverdi	for	innfangede	
smittebærere	som	skal	fastsettes	for	det	epidemiologisk	relevante	geografiske	området.	Dersom	det	mangler	
pålitelig	dokumentasjon	 som	støtter	 fastsettelsen	av	 en	grenseverdi,	 skal	det	benyttes	 fullstendig	 fravær	 av	
eksemplarer	av	Culicoides imicola og	mindre	enn	fem	eksemplarer	per	felle	av	Culicoides	som	har	lagt	egg.

3.		 Ytterligere	kriterier

a)	 Temperaturforhold	som	har	innflytelse	på	smittebærernes	aktivitet	i	det	epidemiologisk	relevante	geografiske	
området.	 Temperaturgrensene	 skal	 fastsettes	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 den	 økologiske	 atferden	 hos	 de	 artene	
av	Culicoides	 som	 er	 påvist	 som	 eller	 antas	 å	 være	 smittebærere	 av	 den	 serotypen	 som	 forekommer	 i	 det	
epidemiologisk	relevante	geografiske	området.

_____________


