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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 650/2003

av 10. april 2003

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til import av  
levende sauer og geiter(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

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 spon-
giform encefalopati(1), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 260/2003(2), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 260/2003 om  
endring av forordning (EF) nr. 999/2001 ble det inn-
ført nye fellesskapsregler for utryddelse ved bekreftet 
forekomst av skrapesyke i en driftsenhet med småfe, 
på grunnlag av uttalelse av 4. og 5. april 2002 fra Sty-
ringskomiteen for vitenskapelige spørsmål om sikker 
forsyningskilde for materiale fra småfe. Av hensyn til 
samsvaret med slike regler for utryddelse er også reglene 
for handel med avlsdyr av sau innenfor Fellesskapet blitt 
endret slik at de skrapesykerelaterte restriksjonene for 
handel med sau ikke lenger omfatter sauer med prionpro-
teingenotypen ARR/ARR.

2) Reglene for import av levende sauer og geiter bør endres 

slik at de gjenspeiler reglene for handel innenfor Felles-

skapet.

3) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunn-

gjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. oktober 2003.

2005/EØS/58/17

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

Utferdiget i Brussel, 10. april 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 11.4.2003, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2003 av 7. november 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 7 av 
12.2.2004, s. 7.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EFT L 37 av 13.2.2003, s. 7.
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VEDLEGG

Kapittel E i vedlegg IX skal lyde:

«KAPITTEL E

Import av sauer og geiter

For sauer og geiter som importeres til Fellesskapet etter 1. oktober 2003, skal det framlegges et helsesertifikat som 
attesterer:

a) enten at de ble født og hele tiden har vært holdt på driftsenheter der det aldri er påvist noe tilfelle av skrapesyke 
og, for avlsdyr av sau og geit, at de oppfyller kravene i vedlegg VIII kapittel A del I bokstav a) punkt i) og ii),

b) eller at sauene har prionproteingenotypen ARR/ARR som definert i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/1003/EF 
og kommer fra en driftsenhet der det ikke er meldt om noe tilfelle av skrapesyke de siste seks månedene.

Dersom de er beregnet på en medlemsstat der hele eller deler av territoriet omfattes av bestemmelsene fastsatt i  
vedlegg VIII kapittel A del 1 bokstav b) eller c), skal de oppfylle de generelle eller særlige tilleggsgarantiene som er 
fastsatt etter framgangsmåten nevnt i artikkel 24 nr. 2.»


