
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 όσον αφορά τους όρους εξαίρεσης
ορισμένων ζώων ευπαθών ειδών από την απαγόρευση εξόδου που προβλέπεται στην οδηγία

2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου
2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα κατα
πολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβά
του (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα
άρθρα 11 και 12 και το άρθρο 19 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 της Επιτροπής (2)
θεσπίζει κανόνες για την καταπολέμηση, την παρακολούθηση
και την επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου
καθώς και για τους περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων
προς και από τις απαγορευμένες ζώνες.

(2) Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού προ
βλέπει ότι οι μετακινήσεις ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων
και των εμβρύων τους από μια εκμετάλλευση ή από ένα
κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος που βρίσκεται
σε απαγορευμένη περιοχή προς άλλη εκμετάλλευση ή κέντρο
συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος εξαιρούνται από την
απαγόρευση εξόδου που ισχύει δυνάμει της οδηγίας
2000/75/ΕΚ, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα, το σπέρμα,
τα ωάρια και τα έμβρυά τους συμμορφώνονται με ορισμέ
νους όρους που παρατίθενται στο εν λόγω άρθρο.

(3) Παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η αποτελεσμα
τικότητα των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1266/2007 για την προστασία των ζώων από προ
σβολή από φορείς του ιού είναι πιθανό να υπονομεύεται από
συνδυασμό διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων το
είδος των φορέων, οι κλιματικές συνθήκες και το είδος
εκτροφής των ευπαθών μηρυκαστικών.

(4) Ως εκ τούτου, το άρθρο 9α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1266/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 394/2008 (3), προβλέπει, ως μεταβατικό μέτρο, ότι

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα κράτη μέλη προορισμού
μπορούν να απαιτούν η μετακίνηση ορισμένων ζώων, τα
οποία καλύπτονται από την εξαίρεση που προβλέπεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1266/2007, να συμμορφώνεται με συμπληρωματικούς
όρους βάσει του αποτελέσματος της εκτίμησης επικινδυνό
τητας, λαμβανομένων υπόψη των εντομολογικών και επιδη
μιολογικών συνθηκών εισαγωγής των ζώων.

(5) Κατά την περίοδο που ακολούθησε μετά τη λήψη του εν
λόγω μεταβατικού μέτρου, παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένα
κράτη μέλη η εφαρμογή των μέτρων για την προστασία των
ζώων έναντι προσβολών από φορείς του ιού δεν ήταν απο
τελεσματική. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την
Ασφάλεια των Τροφίμων αναφέρει, στη γνώμη της σχετικά
με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου στις 19 Ιουνίου
2008 (4), ότι καμία θεραπευτική αγωγή δεν έχει λάβει επί
σημη έγκριση στην Κοινότητα για την αποτελεσματική προ
στασία των ζώων έναντι προσβολής από το φορέα Culicoi
des.

(6) Λόγω των συνθηκών αυτών και εν αναμονή περαιτέρω επι
στημονικής αξιολόγησης, είναι σκόπιμο να παραταθεί η
περίοδος της εφαρμογής του μεταβατικού μέτρου που θεσπί
ζεται στο άρθρο 9α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007.

(7) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στην εισαγωγική φράση του άρθρου 9α παράγραφος 1 του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2007, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου
2008» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2009».
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(1) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74.
(2) ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 37.
(3) ΕΕ L 117 της 1.5.2008, σ. 22.

(4) Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για την υγεία και την ορθή μεταχείριση
των ζώων κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ SANCO)
σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου. The EFSA Journal
(2008) 735, 1-69.



Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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