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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1142/2010,
annettu 7 päivänä joulukuuta 2010,
asetuksen (EY) N:o 1266/2007 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siirtymätoimenpiteiden
täytäntöönpanokaudesta niiden edellytysten osalta, joiden täyttyessä tietyille eläimille voidaan
myöntää poikkeus neuvoston direktiivissä 2000/75/EY säädetystä poisvientikiellosta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

sistä poiketen 31 päivään joulukuuta 2010 saakka vaatia,
että sellaisten tiettyjen eläinten siirtoon, joihin sovelletaan
kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaista poikke
usta, sovelletaan tiettyjä lisäedellytyksiä. Lisäedellytyksissä
vaaditaan, että eläinten on oltava alle 90 päivän ikäisiä,
niitä on syntymästä lähtien pidetty tartunnanlevittäjiltä
suojatuissa tiloissa ja niille on tehty tietyt kyseisen ase
tuksen liitteessä III tarkoitetut testit.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävit
tämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä 20 päivänä
marraskuuta
2000
annetun
neuvoston
direktiivin
2000/75/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan c alakoh
dan, 11 ja 12 artiklan sekä 19 artiklan kolmannen kohdan,

(4)

Viisitoista jäsenvaltiota ja Norja ovat ilmoittaneet komis
siolle pyytäneensä siirtymätoimenpiteen soveltamista.
Tehtyjen riskinarviointien tulokset, jotka ovat julkisesti
saatavilla komission verkkosivustolla, osoittavat, että vai
kutukset saattaisivat olla erittäin negatiiviset, jos blueton
gue-tauti leviäisi näihin jäsenvaltioihin ja Norjaan rajoi
tusvyöhykkeiltä tapahtuvien eläinten siirtojen seurauk
sena.

(5)

Yleinen bluetongue-tautitilanne on kohentunut huomat
tavasti vuodesta 2008. Virusta esiintyy kuitenkin edelleen
joissakin unionin osissa.

(6)

Jäsenvaltiot ovat pyytäneet, että täytäntöönpanon yhden
mukaistamiseksi määriteltäisiin ”laitokset, joihin tartun
nanlevittäjät eivät pääse”, joka on monien asetuksen
(EY) N:o 1266/2007 liitteessä III vahvistettujen edellytys
ten kannalta keskeinen vaatimus ja jolla pyritään suojele
maan eläimiä tartunnanlevittäjiltä. Maailman eläintautijär
jestö (OIE) työstää parhaillaan tartunnanlevittäjiltä suojat
tujen laitosten tai tilojen määritelmää. Komissio ottaa
työn tulokset huomioon määritellessään kriteerit maini
tun asetuksen liitteessä III tarkoitetuille laitoksille, joihin
tartunnanlevittäjät eivät pääse.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1266/2007 9 a artiklassa säädettyä
siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokautta olisi piden
nettävä kuudella kuukaudella odotettaessa kriteerien mää
rittelemistä laitoksille, joihin tartunnanlevittäjät eivät
pääse.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1266/2007 olisi muutet
tava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(1 )

Neuvoston direktiivin 2000/75/EY täytäntöönpanosään
nöistä bluetongue-taudin torjunnan, seurannan ja valvon
nan sekä tiettyjen bluetongue-taudille alttiiden lajien
eläinten siirtoja koskevien rajoitusten osalta 26 päivänä
lokakuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY)
N:o 1266/2007 (2) vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan
bluetongue-taudin torjuntaan, seurantaan ja valvontaan
sekä eläinten siirtoihin rajoitusvyöhykkeillä ja rajoitusvyö
hykkeiltä.
Asetuksen (EY) N:o 1266/2007 8 artiklassa vahvistetaan
edellytykset, jotka koskevat poikkeuksen myöntämistä di
rektiivissä 2000/75/EY säädetystä poisvientikiellosta. Mai
nitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että
eläinten sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alki
oiden siirroille rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevalta tilalta tai
siemennesteen keräys- tai varastointiasemalta toiselle ti
lalle tai siemennesteen keräys- tai varastointiasemalle
myönnetään poikkeus säädetystä poisvientikiellosta edel
lyttäen, että ne täyttävät kyseisen asetuksen liitteessä III
vahvistetut edellytykset tai jotkin muut eläinten terveyttä
koskevat riittävät takeet sillä perusteella, että bluetonguetautiviruksen leviämisen torjumista ja tartunnanlevittäjiltä
suojelemista koskevista toimenpiteistä tehdyn riskinarvi
oinnin, jota alkuperäpaikan toimivaltainen viranomainen
edellyttää ja jonka määräpaikan toimivaltainen viran
omainen on hyväksynyt, tulos on myönteinen ennen ky
seisten eläinten siirtämistä.
Asetuksen (EY) N:o 1266/2007 9 a artiklassa säädetään,
että perustuen riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon
entomologiset ja epidemiologiset olosuhteet, joissa eläi
met saapuvat, määränpäänä olevat jäsenvaltiot voivat
mainitun asetuksen liitteessä III vahvistetuista edellytyk
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1266/2007 9 a artiklan 1 kohdan johdantovirkkeessä päivämäärä ”31 päivään
joulukuuta 2010” päivämäärällä ”30 päivään kesäkuuta 2011”.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2010.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO
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