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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

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

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007(2) er det 
fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av blåtunge 

av restriksjonssonene. I forordningen er det også fastsatt 
vilkår for unntak fra utførselsforbudet som gjelder 

embryoer som fastsatt i direktiv 2000/75/EF.

2) På bakgrunn av nye vitenskapelige opplysninger som 
nylig er innhentet om blåtungevirusets patogenese med 

bør det treffes visse forebyggende tiltak for å hindre 
eventuell spredning av sykdommen fra drektige dyr eller 
visse nyfødte dyr.

3) Dyr som før kunstig sædoverføring eller paring var immune 
som følge av vaksinasjon med en inaktivert vaksine eller 

periode har vært beskyttet mot angrep fra smittebærere 
og har gjennomgått visse laboratorieundersøkelser med 

risiko med hensyn til blåtunge. Det bør derfor være mulig 
å innvilge unntak fra utførselsforbudet bare for slike sikre 
drektige dyr.

4) Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor endres. 
Bestemmelsene i denne forordning bør imidlertid 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2009 av 29. mai 2009 om 
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(1

(2

vurderes på nytt i nær framtid på bakgrunn av ytterligere 
opplysninger som innhentes.

på dyr beregnet på handel innenfor Fellesskapet eller 

er fastsatt i rådsdirektiv 64/432/EØF(3

91/68/EØF(4) og rådsdirektiv 92/65/EØF(5) og nevnt 
i kommisjonsvedtak 93/444/EØF(6

henvisning til forordning (EF) nr. 1266/2007. Det bør 

dyr unntas fra utførselsforbudet.

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

Artikkel 1

I avsnitt A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007 gjøres 
følgende endringer:

1.  I nr. 1 skal første ledd lyde:

«Dyrene har inntil avsendelsen i den smittebærerfrie 

dyrehelseorganisasjons (OIEs) landdyrhåndbok(*) 

___________________

(3

2007/729/EF.
(4

(5

(6

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 384/2008

av 29. april 2008

om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for 
drektige dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF(*)

2014/EØS/56/02



Nr. 56/8 2.10.2014EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.  Følgende ledd tilføyes:

«For drektige dyr skal minst ett av vilkårene fastsatt i nr. 5 

For dyr som er beregnet på handel innenfor Fellesskapet 

eller nevnt i vedtak 93/444/EØF:

«Dyret/dyrene kan være drektig/drektige og oppfyller 
vilkåret/vilkårene ..… (fastsatt i nr. 5 bokstav b)-d), nr. 6 
og nr. 7 før sædoverføring eller paring, eller fastsatt i nr. 3; 
angi det som passer)

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

_____________


