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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig kapittel A del I bokstav b) 
iii), og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 
encefalopati hos dyr. I henhold til nevnte forordning skal 
medlemsstatenes nasjonale programmer for bekjempelse 
av skrapesyke godkjennes dersom de oppfyller visse 
kriterier fastsatt i forordningen.

2)  I kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006 av 31. mars 
2006 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til 
nasjonale programmer for bekjempelse av skrapesyke 
og tilleggsgarantier, om unntak fra visse krav i vedtak 
2003/100/EF og om oppheving av forordning (EF) 
nr. 1874/2003(2) godkjennes blant annet Danmarks 
nasjonale program for bekjempelse av skrapesyke og 
fastsettes tilleggsgarantier vedrørende driftsenheter i 
landbruket og offentlige restriksjoner på forflytning på 
visse vilkår for sauer og geiter.

3)  25. november 2011 framla Danmark for Kommisjonen et 
endret nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke 
for godkjenning; programmet oppfyller kriteriene fastsatt i 
forordning (EF) nr. 999/2001. Siden 2003 er alle selvdøde 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 17.3.2012, s. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 192/2012 av 26. oktober 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 24.1.2013, s. 3.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28.

 sauer og geiter over 18 måneder undersøkt for skrapesyke 
i Danmark, og ingen tilfeller av klassisk skrapesyke er 
oppdaget. Formålet med endringen i Danmarks nasjonale 
program for bekjempelse av skrapesyke er derfor å 
redusere antall årlige undersøkelser fra dagens omfattende 
undersøkelser av alle selvdøde sauer og geiter over 18 
måneder til minstekravet i samsvar med forordning (EF) 
nr. 999/2001.

4)  Gitt den gunstige epidemiologiske situasjonen i Danmark 
i øyeblikket, bør det endrede nasjonale programmet for 
bekjempelse av skrapesyke for nevnte medlemsstat 
godkjennes.

5)  Det endrede nasjonale programmet for bekjempelse av 
skrapesyke vil ikke ha noen innvirkning på handelen 
ettersom tilleggsgarantiene og de offentlige restriksjonene 
på forflytning fastsatt i forordning (EF) nr. 546/2006, 
forblir uendret. Denne forordning bør derfor få anvendelse 
omgående.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Det endrede nasjonale programmet for bekjempelse 
av skrapesyke som Danmark framla for Kommisjonen 
25. november 2011, godkjennes.

Artikkel 2

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

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 233/2012

av 16. mars 2012

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til 
godkjenning av det endrede nasjonale programmet for bekjempelse av skrapesyke i Danmark (*)

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

Utferdiget i Brussel, 16. mars 2012.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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