
12.2.2015 Nr. 10/1EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 

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) I de seneste månedene har erfaringene vist at i en rekke 
medlemsstater kan effektiviteten av de tiltakene som er 
fastsatt i forordning (EF) nr. 1266/2007 for å beskytte 

samt klima- og oppdrettsforhold for de mottakelige 
drøvtyggerne.

ytterligere vitenskapelige vurderinger bør det tillates at 
mottakermedlemsstater der innføring av ikke-immune 
dyr under slike omstendigheter kan utgjøre en risiko for 

foregår i samsvar med tilleggsvilkår som er berettiget 
på grunnlag av en risikovurdering der det tas hensyn til 
de entomologiske og epidemiologiske forholdene dyr 
innføres under. Slike tilleggsvilkår bør begrenses til det 
som er nødvendig for å sikre effektiv beskyttelse av 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
(1

(2

4) En praktisk og effektiv måte å beskytte yngre dyr mot 

bør derfor kunne kreve at disse vilkårene får anvendelse 
i forbindelse med innføring av unge ikke-immune dyr 
som det ikke er mulig å vaksinere. Da dette vil påvirke 

sammen med alle opplysninger som viser at vilkårene er 
berettiget.

5) Kommisjonen har anmodet om ytterligere 
vitenskapelige råd fra Den europeiske myndighet for 

tiltakene fastsatt i denne forordning vurderes på nytt på et 
senere tidspunkt. Overgangsperioden bør derfor begrenes 
til å gjelde inntil 31. desember 2008.

6) I avsnitt A nr. 6 og 7 i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 1266/2007 er det fastsatt vilkår for hvordan naturlig 
immune dyr kan unntas fra utførselsforbudet fastsatt i 
direktiv 2000/75/EF. Det er gjennomført forsøk som tyder 
på at beskyttelsen etter en blåtungeinfeksjon er relativt 

en immunreaksjon mot blåtungeviruset hos dyr som ikke 

fortsatt antistoffreaksjon ved hjelp av to serologiske 

kan det derfor gis en ytterligere garanti for at slike dyr er 

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 394/2008

av 30. april 2008

om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for 
visse mottakelige dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF(*)
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Artikkel 1

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

1. I kapittel 4 skal ny artikkel 9a lyde:

«Artikkel 9a

Overgangsbestemmelser

1. Som unntak fra artikkel 8 nr. 1 bokstav a) og på 
grunnlag av resultatene av en risikovurdering der det tas 
hensyn til de entomologiske og epidemiologiske forhold 

omfattet av unntaket fastsatt i artikkel 8 nr. 1 og oppfyller 

skal oppfylle følgende tilleggsvilkår:

2. En medlemsstat som har til hensikt å anvende 

til Kommisjonen om dette.

Den skal framlegge for Kommisjonen alle nødvendige 
opplysninger og data som kreves for å berettige anvendelsen 
av disse tilleggsvilkårene på grunnlag av den entomologiske 

for de mottakelige drøvtyggerne.

Dersom Kommisjonen ikke har motsatt seg anvendelsen 

meldermedlemsstaten umiddelbart ha rett til å anvende 

disse tilleggsvilkårene. Kommisjonen skal straks underrette 
de øvrige medlemsstatene om dette.

3. Kommisjonen skal gjøre opplysninger om 
anvendelsen av tilleggsvilkår i samsvar med nr. 2 

2. I avsnitt A i vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Nr. 6 bokstav a) skal lyde:

«a)  de har med positivt resultat gjennomgått 
to serologiske prøver i samsvar med OIEs 
landdyrhåndbok for å påvise antistoffer mot 
serotypen av blåtungevirus; den første prøven er 
utført etter prøvetaking mellom 60 og 360 dager før 

b) I nr. 7 skal innledende tekst og bokstav a) lyde:

og har med positivt resultat gjennomgått to egnede 
serologiske prøver i samsvar med OIEs landdyrhåndbok 

av blåtungeviruset som forekommer eller kan antas å 

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

______________


