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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
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 
spongiform encefalopati(1), særlig kapittel A del I bokstav b) 
ii), og

ut fra følgende betraktninger:

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

2) I kommisjonsvedtak 2003/100/EF av 13. februar 2003 
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 nevnte vedtak kan det også gjøres 
unntak fra kravet om at en medlemsstat skal innføre et 
avlsprogram på grunnlag av sitt nasjonale program for 
bekjempelse av skrapesyke som er framlagt og godkjent 
i samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001, og som 
omfatter en løpende aktiv overvåking av selvdøde sauer 
og geiter i alle besetninger i medlemsstaten.

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2003 av 
24. oktober 2003 om godkjenning av dei nasjonale 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 15 av 
29.3.2007, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 339/2006 (EUT L 55 av 25.2.2006, s. 5).

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 41.

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(3), ble Danmarks, Finlands og 
Sveriges nasjonale programmer for bekjempelse av 
skrapesyke godkjent.

4) 18. november 2005 framla Østerrike for Kommisjonen 
et nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke. 
5. januar 2006 ble visse endringer av programmet 
framlagt for Kommisjonen. Programmet, som endret, 
oppfyller kriteriene fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001. 
Dessuten har Østerrike sannsynligvis lav eller ingen 
forekomst av skrapesyke på sitt territorium.

5) På grunnlag av sitt nasjonale program for bekjempelse av 
skrapesyke bør Østerrike gis unntak fra avlsprogrammet 
fastsatt i vedtak 2003/100/EF. Dessuten bør de 
tilleggsgarantiene for handelen som kreves i kapittel A 
i vedlegg VIII og kapittel E i vedlegg IX til forordning 
(EF) nr. 999/2001, fastsettes i denne forordning.

6) I forordning (EF) nr. 1874/2003 er det fastsatt visse 
tilleggsgarantier for Danmark, Finland og Sverige, som 
gjelder driftsenheter. Disse tilleggsgarantiene bør imidlertid 
endres for å styrke anvendelsen av nærhetsprinsippet i 
disse medlemsstatene og i Østerrike, samtidig som det tas 
hensyn til ulikheter i den epidemiologiske situasjonen og 
i handelsforhold samt i de stammene av skrapesyke som 
finnes i de fire medlemsstatene.

7) Av praktiske grunner og for å gjøre Fellesskapets 
regelverk klarere bør forordning (EF) nr. 1874/2003 
oppheves og erstattes med denne forordning.

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

(3) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 12. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1472/2004 (EUT L 271 av 19.8.2004, s. 26).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006

av 31. mars 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til nasjonale programmer 
for bekjempelse av skrapesyke og tilleggsgarantier, om unntak fra visse krav i vedtak 2003/100/EF og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1874/2003(*)
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Godkjenning av nasjonale programmer for bekjempelse 
av skrapesyke

De nasjonale programmene for bekjempelse av skrapesyke 
som er nevnt i kapittel A del I bokstav b) i vedlegg VIII til 
forordning (EF) nr. 999/2001, i de medlemsstatene som er 
oppført i vedlegget til denne forordning, godkjennes.

Artikkel 2

Tilleggsgarantier som gjelder driftsenheter

1.  Sauer og geiter som er beregnet på de medlemsstatene 
som er oppført i vedlegget, og som kommer fra andre 
medlemsstater som ikke er oppført i vedlegget eller fra 
tredjestater, må siden fødselen og uten avbrudd ha vært holdt 
på driftsenheter som har oppfylt følgende vilkår i et tidsrom på 
minst sju år før de aktuelle dyrene blir sendt fra driftsenheten:

a)  det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av skrapesyke,

b)  det har ikke vært anvendt noen utryddingstiltak på grunn 
av skrapesyke,

c)  ingen av dyrene på driftsenheten er identifisert som dyr 
som er i fare for å bli angrepet, som nevnt i artikkel 13 
nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 999/2001.

2.  Sauer og geiter som er beregnet på de medlemsstatene 
som er oppført i vedlegget til denne forordning, og som 
kommer fra andre medlemsstater som er oppført i nevnte 
vedlegg, må ha vært holdt på driftsenheter der ingen sauer 
eller geiter har vært omfattet av offisielle restriksjoner på 
forflytning på grunn av skrapesyke i samsvar med artikkel 13 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001, i et tidsrom på minst sju 
år før de aktuelle dyrene blir sendt fra driftsenheten.

3.  Sæd, embryoer og egg fra sauer og geiter som er beregnet 
på de medlemsstatene som er oppført i vedlegget, må skaffes 
fra donorer som siden fødselen og uten avbrudd har vært holdt 
på driftsenheter som oppfyller vilkårene i

a)  nr. 1 dersom de kommer fra andre medlemsstater som 
ikke er oppført i vedlegget eller fra tredjestater, eller

b)  nr. 2 dersom de kommer fra andre medlemsstater som er 
oppført i vedlegget.

Artikkel 3

Offisielle restriksjoner på forflytning

1. De offisielle restriksjonene på forflytning som er framlagt 
av de medlemsstatene som er oppført i vedlegget, godkjennes. 
De får anvendelse på driftsenheter som mottar sauer eller geiter 
eller sæd, embryoer og egg fra sauer eller geiter dersom

a)  dyr, sæd, embryoer og egg kommer fra andre 
medlemsstater som ikke er oppført i vedlegget, eller fra 
tredjestater, og

b)  det i den avsendermedlemsstaten eller -tredjestaten som er 
nevnt i bokstav a), er blitt bekreftet tilfeller av skrapesyke 
i et tidsrom på tre år før eller etter det tidspunktet da dyr, 
sæd, embryoer og egg blir sendt.

2.  De offisielle restriksjonene på forflytning som er 
fastsatt i nr. 1, får ikke anvendelse på mottak av sauer med 
prionproteingenotypen ARR/ARR eller på sæd, embryoer og 
egg fra en donor med prionproteingenotypen ARR/ARR.

Artikkel 4

Unntak fra kravet om å innføre et avlsprogram

I henhold til artikkel 3 nr. 1 første strekpunkt i vedtak 2003/100/
EF gis de medlemsstatene som er oppført i vedlegget til denne 
forordning unntak fra kravet om å innføre et avlsprogram som 
fastsatt i artikkel 2 nr. 1 i nevnte vedtak.

Artikkel 5

Oppheving

Forordning (EF) nr. 1874/2003 oppheves.

Artikkel 6

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2006.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

______________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 69/94 23.12.2009

VEDLEGG

Medlemsstater nevnt i artikkel 1-4

Danmark

Østerrike

Finland

Sverige

____________


