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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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), særlig artikkel 9 nr. 2,

under henvisning til rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 
om visse kostnader på det veterinære området(2), særlig 
artikkel 3 nr. 3, 4 og 5 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 2008/655/EF av 24. juli 
2008 om godkjenning av visse medlemsstaters 
nødvaksinasjonsplaner mot blåtunge og om fastsettelse 

3) 
ble Belgias, Tsjekkias, Danmarks, Tysklands, Spanias, 
Frankrikes, Italias, Luxembourgs, Nederlands og 
Portugals nødvaksinasjonsplaner godkjent, og det ble 

bidrag.

2) Det har i andre halvår av 2008 vært utbrudd av blåtunge 

forekomst av blåtunge av serotype 8 i Østerrike og  
Sverige. Nye utbrudd av blåtunge av serotype 8 ble 
konstatert i Danmark og Spania. I tillegg ble det 
konstatert ytterligere spredning av blåtunge av serotype 1 
i Frankrike, Spania og Portugal.

3) Ettersom utbruddene i Østerrike og Sverige inntraff 
etter kunngjøringen av vedtak 2008/655/EF, framla 
de to medlemsstatene sine vaksinasjonsplaner for sent 
for fristen fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i nevnte vedtak. 
Bestemmelsene om foreløpige rapporter, herunder dem 
om reduksjon av Fellesskapets bidrag, bør derfor ikke få 
anvendelse på disse medlemsstatene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 13.1.2009, s. 31, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2010 av 30. april 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 15.7.2010, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19.
(3) EUT L 214 av 9.8.2008, s. 66.

4) De berørte medlemsstatene har underrettet Kommisjonen 
og de øvrige medlemsstatene om forekomsten av 
sykdommen. Disse medlemsstatene har framlagt sine nye 
eller endrede nødvaksinasjonsplaner med angivelse av 
det omtrentlige antallet vaksinedoser som skal anvendes 
i 2007 og 2008 samt de beregnede kostnadene for å 
utføre disse vaksinasjonene. Kommisjonen har vurdert 
de nye planene som er framlagt av Østerrike og Sverige 
og de endrede planene som er framlagt av Danmark, 
Spania, Frankrike, Nederland og Portugal, ut fra både et 
veterinært og et økonomisk synspunkt, og har konstatert 
at planene etterkommer Fellesskapets gjeldende 
veterinærregelverk. Vaksinasjon av dyr mot blåtunge i de 
berørte medlemsstatene bør derfor godkjennes i samsvar 
med artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2000/75/EF.

5) De støtteberettigede kostnadene begrenser seg for tiden 
til kostnader i påløpt i tidsrommet fra 1. november 2007 
til 31. desember 2008. Nødvaksinasjonsplanene løper 
imidlertid til slutten av 2008. Gjennomføringen av 
vaksinasjonen i praksis bør derfor være avgjørende for  
om kostnadene er støtteberettigede. Tiltak som 
gjennomføres i nevnte tidsrom er berettiget til 

6) Vedtak 2008/655/EØF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2008/655/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 skal første ledd lyde:

 «Vaksinasjonsplanene, som inneholder tekniske og 

Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, 
Nederland, Østerrike, Portugal og Sverige har framlagt, 
godkjennes for tidsrommet 1. november 2007- 
31. desember 2008.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. januar 2009

om endring av vedtak 2008/655/EF med hensyn til godkjenning av visse medlemsstaters 

og 2008(*)

[meddelt under nummer K(2008) 8966]

(Bare den franske, nederlandske, tsjekkiske, danske, tyske, spanske, italienske, portugisiske og svenske teksten har 
gyldighet)

(2009/19/EF)
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2. I artikkel 2 nr. 1 skal første ledd lyde:

 «I forbindelse med gjennomføringen av nødtiltakene som 
er truffet for å bekjempe blåtunge i 2007 og 2008, skal 
Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, 
Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Portugal og 
Sverige være berettiget til et særskilt bidrag fra Fellesskapet 
til nødvaksinasjonsplanene mot blåtunge nevnt i artikkel 1 
som beløper seg til»

3. I artikkel 4 nr. 1 skal bokstav d) lyde:

«d) en endelig årsrapport, i elektronisk format i samsvar 
med vedlegget, om de kostnadene som medlemsstaten 
har hatt i tidsrommet 1. november 2007-31. desember 
2008 og betalt før rapporten ble framlagt»

4. I artikkel 4 nr. 1 skal nytt ledd lyde:

«Nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 2 får imidlertid ikke anvendelse 
på planene som Østerrike og Sverige har framlagt.»

Artikkel 2

Mottakere

Dette vedtak er rett til Kongeriket Belgia, Republikken  
Tsjekkia, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken  
Tyskland, Kongeriket Spania, Republikken Frankrike, 
Republikken Italia, Storhertugdømmet Luxembourg, 
Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken 
Portugal og Kongeriket Sverige.

Utferdiget i Brussel, 9. januar 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen


