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KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til forordning (EF) nr. 999/2001 om 
fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 
visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig 
vedlegg VIII kapittel A del 1 bokstav b) ii), og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 skal 1) 
medlemsstatenes nasjonale programmer for bekjempelse 
av skrapesyke godkjennes dersom de oppfyller visse 
kriterier fastsatt i forordningen. I henhold til forordning 
(EF) nr. 999/2001 skal det også fastsettes eventuelle 
tilleggsgarantier som i henhold til forordningen kan 
kreves for handel innenfor og innførsel til Fellesskapet. 

I kommisjonsvedtak 2003/100/EF av 13. februar 2003 2) 
om fastsettelse av minstekrav til avlsprogrammer for 
resistens mot overførbar spongiform encefalopati hos 
sau(2) er det fastsatt at hver medlemsstat skal innføre et 
avlsprogram for utvelging av TSE-resistens hos visse 
saueraser. I henhold til vedtak 2003/100/EF kan det også 
gis unntak fra kravet om at medlemsstatene skal opprette 
et avlsprogram, på grunnlag av nasjonale programmer for 
bekjempelse av skrapesyke som er framlagt og godkjent 
i samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001 og omfatter 
en løpende aktiv overvåking av selvdøde sauer og geiter 
i alle besetninger i medlemsstaten.

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2003(3) 3) 
ble Danmarks og Sveriges nasjonale programmer for 
bekjempelse av skrapesyke godkjent.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 876/2004 (EUT L 162 av 30.4.2004,  
s. 52). 

(2) EUT L 41 av 14.2.2003, s.41.
(3) EUT L 275 av 25.10.2003, s.12.

28. mars 2004 la Finland fram et nasjonalt program for 4) 
bekjempelse av skrapesyke som anses å oppfylle kravene 
fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001, og det er dessuten 
sannsynlig at det vil være lav forekomst av skrapesyke 
på finsk territorium. Finlands nasjonale program for 
bekjempelse av skrapesyke bør derfor godkjennes.

Finland bør gis unntak fra avlsprogrammet fastsatt 5) 
i vedtak 2003/10/EF på grunnlag av sitt nasjonale 
program for bekjempelse av skrapesyke. Dessuten bør 
tilleggsgarantiene for handel som kreves i henhold til 
vedlegg VIII kapittel A og vedlegg IX kapittel E til 
forordning (EF) nr 999/2001 og er fastlagt i forordning 
(EF) nr. 1874/2003, samt alle andre bestemmelser i 
sistnevnte forordning, få anvendelse for Finland.

Forordning (EF) nr. 1874/2003 bør derfor endres.6) 

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 7) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1874/2003 erstattes med 
teksten i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1472/2004

av 18. august 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1874/2003 om godkjenning av dei nasjonale programma for 
motkjemping av skrapesjuke i visse medlemsstatar, og om fastlegging av tilleggsgarantiar for 

avlsprogram for resistens mot TSE hjå sauer i medhald av vedtak 2003/100/EF(*)

2008/EØS/22/39

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 19.8.2004, s. 26, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 14.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 18. august 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

_____

VEDLEGG

«VEDLEGG

Medlemsstatar som har fått godkjent det nasjonale programmet sitt for motkjemping av skrapesjuke

Danmark

Finland

Sverige.»

______________


