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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um for-
varnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smit-
andi heilahrörnunar (1), eins og henni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 260/2003 (2), 
einkum 23. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 260/2003 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 999/2001, 
voru innleiddar nýjar reglur Bandalagsins um niðurskurð 
í kjölfar staðfestingar á riðuveiki á bújörð með smáum 
jórturdýrum sem byggjast á áliti vísindastýrinefndarinnar 
frá 4. og 5. apríl 2002 um öruggan uppruna efna úr 
smáum jórturdýrum. Til að tryggja samræmi í slíkum 
reglum um niðurskurð var reglum um viðskipti innan 
Bandalagsins með sauðfé til undaneldis einnig breytt til 
að afnema höft í tengslum við riðuveiki í viðskiptum með 
sauðfé af príonprótínarfgerðinni ARR/ARR.

2) Breyta skal reglum um innflutning á lifandi sauðfé og 
geitum til að þær endurspegli reglur um viðskipti innan 
Bandalagsins.

3) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 999/2001 til 
samræmis við það.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. október 2003.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 650/2003

frá 10. apríl 2003

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar innflutning á lifandi 
sauðfé og geitum (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 95, 11.4.2003, bls.15. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 140/2003 frá 7. nóvember 
2003 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 7, 
12.2.2004, bls. 7.

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
(2)  Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2003, bls. 7.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 10. apríl 2003.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 David BYRNE

 framkvæmdastjóri.

______
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VIÐAUKI

Í stað kafla E í IX. viðauka komi eftirfarandi:

„KAFLI E

Innflutningur á sauðfé og geitum

Framvísa skal dýraheilbrigðisvottorði fyrir sauðfé og geitur, sem flutt eru inn í Bandalagið eftir 1. október 
2003, sem staðfestir að:

a) annaðhvort fæddust þau og voru alin frá burði á bújörðum þar sem riðuveikitilvik hefur aldrei greinst 
og, þegar um er að ræða sauðfé og geitur til undaneldis, að þau uppfylli kröfur í i. og ii. lið a-liðar I. 
hluta kafla A í VIII. viðauka,

b) eða að um að ræða sauðfé af príonprótínarfgerð ARR/ARR, eins og skilgreint er í I. viðauka við 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/1003/EB, sem kemur frá bújörð þar sem ekki hefur verið 
tilkynnt um riðuveiki á síðastliðnum sex mánuðum.

Ef ætlunin er að senda þau til aðildarríkis sem nýtur góðs af ákvæðunum, sem mælt er fyrir um í 
b- eða c-lið I. hluta kafla A í VIII. viðauka, á öllu yfirráðasvæði sínu eða hluta þess, skulu dýrin 
samrýmast viðbótarábyrgðunum, almennum eða sérstökum, sem hafa verið skilgreindar í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 24. gr.“

____________


