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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 
1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet(1), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 807/2003/EF(2), særlig artikkel 5 nr. 
2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 82/894/EØF er det fastsatt regler for melding 
om utbrudd av visse dyresykdommer, herunder bovin 
spongiform encefalopati (BSE), i Fellesskapet. I henhold 
til direktivet skal medlemsstatene melde primærutbrudd 
av BSE både til Kommisjonen og til de øvrige 
medlemsstatene innen 24 timer. I tillegg er det i direktiv 
82/894/EØF fastsatt at sekundærutbrudd av BSE skal 
meldes til Kommisjonen hver uke.

2) Ved forskjellige kommisjonsvedtak, sist ved vedtak 
98/12/EF(3), har medlemsstatene fått midlertidige 
unntak fra kravene i direktiv 82/894/EØF om å melde 
primærutbrudd av BSE innen 24 timer. I henhold til det 
midlertidige unntaket som ble gitt i vedtak 98/12/EF, skal 
alle utbrudd av BSE meldes til Kommisjonen hver uke.

3) Det forekommer fortsatt utbrudd av BSE i Fellesskapet. 
I lys av den erfaring som er gjort, later det til at den 
ukentlige rapporteringen av BSE-utbrudd som kreves 

 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 260 av 11.10.2003, s. 36, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2007 av 27. april 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg, I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38, 9.8.2007, s. 3.

(1) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58.
(2) EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36.
(3) EFT L 4 av 8.1.1998, s. 63.

 for sekundærutbrudd, er tilstrekkelig. Det er derfor 
hensiktsmessig å opprettholde et midlertidig unntak 
der medlemsstatene tillates å melde utbrudd av BSE til 
Kommisjonen på ukentlig basis.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 i direktiv 82/894/EØF skal alle 
utbrudd av bovin spongiform encefalopati inntil 31. desember 
2007 meldes i samsvar med artikkel 4 i nevnte direktiv.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. oktober 2003.

 For Kommisjonen
 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 10. oktober 2003

om midlertidig unntak fra direktiv 82/894/EØF med hensyn til hvor ofte det skal gis melding om 
primærutbrudd av bovin spongiform encefalopati(*)
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