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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. 1 bokstav 
c), artikkel 11, artikkel 12 og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007(2) er det 
fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av blåtunge 
og restriksjoner på forflytning av dyr innenfor og ut av 
restriksjonssonene.

2) I henhold til artikkel 8 nr. 1 i nevnte forordning skal 
forflytning av dyr, deres sæd, egg og embryoer fra 
en driftsenhet, sædstasjon eller et sædsenter i en 
restriksjonssone til en annen driftsenhet, sædstasjon eller 
sædsenter unntas fra utførselsforbudet fastsatt i direktiv 
2000/75/EF, forutsatt at dyrene, deres sæd, egg og 
embryoer oppfyller vilkårene fastsatt i nevnte artikkel.

3) Som et overgangstiltak fastsettes det i tillegg i artikkel 9a i 
forordning (EF) nr. 1266/2007 at mottakermedlemsstatene 
til og med 31. desember 2009 kan kreve at forflytning av 
visse dyr som er omfattet av unntaket fastsatt i artikkel 8 
nr. 1 i nevnte forordning, skal oppfylle ytterligere vilkår, 
på grunnlag av en risikovurdering der det tas hensyn til de 
entomologiske og epidemiologiske forhold dyr innføres i.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 28.11.2009, s. 59, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.

4) Den generelle sykdomssituasjonen i Fellesskapet med 
hensyn til blåtunge har blitt betydelig bedre i 2009. 
Viruset finnes imidlertid fortsatt i deler av Fellesskapet.

5) Effekten av tiltakene fastsatt i forordning (EF) nr. 
1266/2007 avhenger dessuten av flere faktorer. Disse 
faktorene omfatter smittebærende arter, klimaforhold og 
oppdrettsforholdene til de mottakelige drøvtyggerne.

6) Overgangstiltaket fastsatt i artikkel 9a i forordning 
(EF) nr. 1266/2007 bør derfor videreføres, ettersom 
sykdomssituasjonen ikke er stabil og er i stadig utvikling. 
Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 9a nr. 1 innledende punktum i forordning (EF) 
nr. 1266/2007 endres «31. desember 2009» til «31. desember 
2010».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1156/2009

av 27. november 2009

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

2015/EØS/49/30

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 27. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

________________


