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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/736 

frá 26. apríl 2017 

um breytingu á VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar samþykki 

fyrir landsbundinni varnaráætlun Slóveníu vegna dæmigerðrar riðuveiki (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, 

eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (1), einkum b-lið liðar 3.1 í A-þætti A-kafla VIII. viðauka, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 er mælt fyrir um reglur um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu smitandi 

svampheilakvilla [var áður „smitandi heilahrörnunarsjúkdómar“] í nautgripum, sauðfé og geitum. Hún gildir um 

framleiðslu lifandi dýra og afurða úr dýraríkinu og setningu þeirra á markað og, í tilteknum sértilvikum, um útflutning 

þeirra. 

2) Í 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 er kveðið á um að setning á markað eða, ef þörf krefur, útflutningur nautgripa, 

sauðfjár eða geita, þ.m.t. sæði, fósturvísar og egg þeirra, sé háð skilyrðum sem mælt er fyrir um í VIII. viðauka við þá 

reglugerð. Í a-lið liðar 3.1 í A-þætti A-kafla fyrrgreinds viðauka er kveðið á um að aðildarríki, sem er með landsbundna 

varnaráætlun vegna dæmigerðrar riðuveiki (hér á eftir nefnd landsáætlun) sem nær yfir allt yfirráðasvæði þess, sé 

heimilt að leggja landsáætlun sína fyrir framkvæmdastjórnina til samþykktar. Í b-lið liðar 3.1 í þeim þætti er kveðið á 

um að framkvæmdastjórnin geti samþykkt landsáætlunina ef hún uppfyllir viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í a-lið 

liðar 3.1 í sama þætti. Í lið 3.2 í þeim þætti eru talin upp þau aðildarríki sem hafa fengið landsáætlanir sínar samþykktar. 

3) Hinn 13. september 2016 lagði Slóvenía beiðni um samþykki fyrir landsáætlun sinni fyrir framkvæmdastjórnina. Hinn  

8. janúar 2017, í kjölfar beiðna um frekari upplýsingar, lagði Slóvenía fram breytta landsáætlun með skýringum og 

frekari upplýsingum um tiltekna þætti hennar. Samþykkja ætti breyttu landsáætlunina þar eð hún uppfyllir 

viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í a-lið liðar 3.1 í A-þætti A-kafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr 999/2001. 

4) Því ætti að breyta lið 3.2 í A-þætti A-kafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 í því skyni að bæta Slóveníu 

á skrána yfir aðildarríki sem eru með samþykktar landsáætlanir. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað liðar 3.2 í A-hluta A-kafla í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 komi eftirfarandi: 

„3.2. Landsbundnar riðuvarnaráætlanir í eftirfarandi aðildarríkjum eru hér með samþykktar: 

— Danmörk, 

— Slóvenía.“  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 110, 27.4.2017, bls. 2. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 5/2018 frá  

9. febrúar 2018 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. 
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2. gr. 

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 26. apríl 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


