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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

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

bekjempe og utrydde blåtunge(1

ut fra følgende betraktninger:

tiltak for å bekjempe og utrydde blåtunge. Disse omfatter 
opprettelse av verne- og overvåkingssoner (heretter 

overvåking av blåtunge og forbud mot at dyr forlater 

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 av  
26. oktober 2007 om gjennomføringsregler for 
rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til bekjempelse og 

av visse dyr av arter er mottakelige for blåtunge(2) er det 
fastsatt regler som får anvendelse ved et eventuelt utbrudd 
av denne sykdommen.

3) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1266/2007 er det fastsatt 
minstekrav til programmene for overvåking av blåtunge. 
I vedlegg III til nevnte forordning er det fastsatt vilkår 

fastsatt kriterier for fastsettelse av et område som fritt for 
blåtunge i bestemte sesonger.

4) Det er avgjørende at det er innført hensiktsmessige 
programmer for overvåking av blåtunge for blant annet å 
kunne nå målene om å påvise forekomst av blåtungeviruset 

serotyper av blåtungevirus ikke forekommer og fastsette 

for overvåking av blåtunge bør inneholde minstekrav 

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

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
(1

(2

forhold.

5) I EU gjennomføres det en omfattende nødvaksinasjons-

dyr mot denne sykdommen utgjør en stor endring av 

får konsekvenser for programmene for overvåking av 
blåtunge. Derfor må det foretas visse endringer i kravene 
til programmene.

fastsatt kriterier for fastsettelse av et område som fritt for 
blåtunge i bestemte sesonger. Av klarhetshensyn og for å 
sikre en mer harmonisert framgangsmåte bør begynnelsen 

grunnlag av standardiserte overvåkingsdata.

som oppfyller visse vilkår. Av hensyn til rettssikkerheten 
i forbindelse med Fellesskapets regelverk bør visse 
krav klargjøres når det gjelder ordningene for prøving 

oppsamling.

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

Artikkel 1

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

forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1108/2008

av 7. november 2008

om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til minstekravene til programmer 

rådsdirektiv 2000/75/EF(*)

2015/EØS/10/05
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«d)  Dyrene har med negativt resultat gjennomgått en 
serologisk prøve i samsvar med OIEs landdyrhåndbok for 

utført minst hver 60. dag i oppsamlingsperioden og mellom 

skal sendes ut.

e) Dyrene har med negativt resultat gjennomgått en 

– minst hver sjuende dag dersom det dreier seg om en 

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

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. 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

____________
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VEDLEGG

«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

(omkring 2 000 km2

forbindelse med overvåkingen.

myndighet. Alle mistenkelige tilfeller som skyldes forekomst av serotyper av blåtunge som ikke forventes 

1.1.2.1. Serologisk overvåking med kontrolldyr

som har som mål å vurdere forekomsten av blåtungevirus i restriksjonssonen. Kontrolldyrene skal så langt 

kontrolldyrene minst én gang i måneden gjennom hele året.

og tilstrekkelig til å påvise en månedlig serokonverteringsinsidens(1

serologiske/virologiske prøver rettet mot den eller de serotypene av blåtunge som forventes å forekomme 

serotype som forekommer.

(1) Det antas at den normale årlige serokonverteringen i en smittesone er på 20 %. I Fellesskapet forekommer viruset imidlertid 
hovedsakelig 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 serokonverteringsraten.
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1.1.2.2.  Serologiske/virologiske undersøkelser

serologiske/virologiske prøver rettet mot den eller de serotypene av blåtunge som forventes å forekomme 

som forekommer i restriksjonssonen.

for å påvise den antatte prevalensen (på grunnlag av den kjente risikoen for målpopulasjonen) med et 

diagnostiske metodene som anvendes.

overvåkingen oppfylle følgende krav:

løpet av de tre første årene fellene er i bruk.
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1.3.  Overvåking med sikte på å framlegge for Kommisjonen opplysninger som viser at det ikke har forekommet 

og prøveantallet er beregnet for å påvise en prevalens på 20 %(1) 

prøveantallet er beregnet for å påvise en prevalens på 10 %(2

massevaksinasjon er gjennomført.

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

område som er fritt for blåtunge.

myndighet. Alle mistenkelige tilfeller skal omgående undersøkes grundig av vedkommende myndighet for 

2.2.1.  Serologisk overvåking med kontrolldyr

kontrolldyrene minst én gang i måneden gjennom hele året.

(1) Det antas at den normale årlige serokonverteringen i en smittesone er på 20 %. Dersom det imidlertid dokumenteres at den årlige 

den lavere anslåtte prevalensen.
(2) Det antas at den normale årlige serokonverteringen i en vaksinert sone er på 10 %. Dersom det imidlertid dokumenteres at den årlige 

for å påvise den lavere anslåtte prevalensen.
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og tilstrekkelig til å påvise en månedlig serokonverteringsinsidens(1

2.2.2.  Serologiske/virologiske undersøkelser

serologiske undersøkelsene.

_________________
(1) Det antas at den normale årlige serokonverteringen i en smittesone er på 20 %. I Fellesskapet forekommer viruset imidlertid 

hovedsakelig i et tidsrom på om lag seks måneder (fra slutten av våren til midt på høsten). Derfor er 2 % et forsiktig anslag over den 

_____________


