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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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 
av 26. oktober 2007 om gjennomføringsregler for 
rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til bekjempelse og 
overvåking av blåtunge samt restriksjoner på forflytning 
av visse dyr av arter som er mottakelige for blåtunge(2), 
er det fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av 
blåtunge og restriksjoner på forflytning av dyr innenfor 
og ut av restriksjonssonene.

2) I artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1266/2007 er det fastsatt 
bestemmelser for å innvilge unntak fra utførselsforbudet 
fastsatt i direktiv 2000/75/EF. I artikkel 8 nr. 1 i nevnte 
forordning er det fastsatt at forflytning av dyr, deres sæd, 
egg og embryoer fra en driftsenhet, en sædstasjon eller 
et sædlager i en restriksjonssone til en annen driftsenhet 
eller sædstasjon eller et annet sædlager, er unntatt fra 
utførselsforbudet forutsatt at dyrene oppfyller vilkårene 
fastsatt i vedlegg III til nevnte forordning eller andre 
tilfredsstillende dyrehelsegarantier på grunnlag av et 
positivt resultat av en risikovurdering av tiltak mot 
spredning av blåtungevirus og beskyttelse mot angrep fra 
smittebærere, som kreves av vedkommende myndighet 
på opprinnelsesstedet og er godkjent av vedkommende 
myndighet på bestemmelsesstedet, innen de aktuelle 
dyrene flyttes.

3) I artikkel 9a nr. 1 i forordning (EF) nr. 1266/2007 er det 
fastsatt at mottakermedlemsstatene som et overgangstiltak 
og som unntak fra bestemmelsene i vedlegg III til nevnte 
forordning, kan kreve at forflytning av visse dyr av arter 
som er omfattet av unntaket fastsatt i artikkel 8 nr. 1 i 
nevnte forordning, skal oppfylle ytterligere vilkår på 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 5.7.2011, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2012 av 10. februar 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 3.

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

grunnlag av en risikovurdering der det tas hensyn til de 
entomologiske og epidemiologiske forhold dyr innføres 
i. Disse ytterligere vilkår angir at dyrene må være mindre 
enn 90 dager gamle, de må siden fødselen ha vært holdt i 
smittebærerbeskyttede områder og ha gjennomgått visse 
prøver i henhold til vedlegg III i nevnte forordning.

4) Ved forordning (EF) nr. 1266/2007, endret ved forordning 
(EU) nr. 1142/2010(3), ble tidsrommet for overgangstiltak 
i henhold til artikkel 9a i forordning (EF) nr. 1266/2007 
forlenget i ytterligere seks måneder til 30. juni 2011. 
Ved vedtakelsen av forordning (EU) nr. 1142/2010 
ble det forventet at de nye reglene om kriterier for 
smittebærerbeskyttede virksomheter, ville blitt fastsatt i 
vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007 og at nevnte 
overgangstiltak ikke lenger ville være nødvendig. Disse 
planlagte endringene i vedlegg III til nevnte forordning 
har imidlertid ikke blitt gjennomført ennå.

5) Det er derfor nødvendig å forlenge tidsrommet for 
overgangstiltak i henhold til artikkel 9a nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 1266/2007 i ytterligere ett år i påvente av 
vedtakelsen av endringene i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 1266/2007 om smittebærerbeskyttede virksomheter.

6) 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 «30. juni 2011» til «30. juni 2012».

(3) EUT L 322 av 8.12.2010, s. 20.

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 648/2011

av 4. juli 2011

om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 når det gjelder tidsrommet for overgangstiltak med 
hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 

2000/75/EF(*)
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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.

 Utferdiget i Brussel, 4. juli 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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