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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. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(1), 
særlig artikkel 23 nr. 2 bokstav d), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsvedtak 2003/322/EF av 12. mai 2003 om 
gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1774/2002 med hensyn til fôring av visse 
åtselfugler med kategori 1-materiale(2) er det fastsatt 
vilkår for at visse medlemsstater kan gis tillatelse til at 
visse arter av åtselfugler som er utryddelsestruet eller 
vernet, kan fôres med visse kategori 1-materialer.

2) Ved nevnte vedtak er det fastsatt en liste over 
medlemsstater som har tillatelse til å benytte seg av denne 
muligheten, samt hvilke arter av åtselfugler som kan fôres 
med kategori 1-materiale, og hvilke gjennomføringsregler 
som gjelder for fôringen.

3) Bulgaria har søkt om tillatelse til å fôre visse arter av 
åtselfugler med visse typer kategori 1-materiale, og 
har lagt fram tilfredsstillende opplysninger både om 
forekomsten av disse artene på sitt territorium og om de 
sikkerhetstiltak som vil bli truffet når disse fuglene blir 
fôret med animalske biprodukter i kategori 1.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 19.3.2009, s. 20, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
(2) EUT L 117 av 13.5.2003, s. 32.

4) Vedtak 2003/322/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2003/322/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Gjennomføringsregler for fôring av åtselfugler med 
kategori 1-materiale

I henhold til artikkel 23 nr. 2 bokstav d) i forordning (EF) 
nr. 1774/2002 kan Bulgaria, Hellas, Spania, Frankrike, 
Italia, Kypros og Portugal tillate at hele kropper av døde 
dyr som kan inneholde spesifisert risikomateriale som 
nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) ii) i nevnte forordning, 
brukes til fôring av utryddelsestruede eller vernede arter 
av åtselfugler som fastsatt i del A i vedlegget til dette 
vedtak.»

2. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

De berørte medlemsstaters overholdelse av dette 
vedtak

De berørte medlemsstater skal umiddelbart treffe de tiltak 
som er nødvendige for å etterkomme dette vedtak, og 
skal offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart 
underrette Kommisjonen om dette.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. mars 2009

om endring av vedtak 2003/322/EF med hensyn til fôring av visse arter av åtselfugler i Bulgaria med 
kategori 1-materiale

[meddelt under nummer K(2009) 1670]

(Bare den bulgarske, franske, greske, italienske, portugisiske og spanske teksten har gyldighet)

(2009/247/EF)(*)
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3. Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

Adressater

Dette vedtak er rettet til Republikken Bulgaria, 
Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Republikken 
Frankrike, Republikken Italia, Republikken Kypros og 
Republikken Portugal.»

4. I del A i vedlegget skal ny bokstav g) lyde:

«g) for Bulgarias vedkommende: munkegribb (Aegypius 
monachus), lammegribb (Gypaetus barbatus), 
gåsegribb (Gyps fulvus), åtselgribb (Neophron 
percnopterus), kongeørn (Aquila chrysaetos), keiserørn 
(Aquila heliaca), havørn (Haliaeetus albicilla), 

 svartglente (Milvus migrans) og glente (Milvus 
milvus).»

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Republikken Bulgaria, Republikken 
Hellas, Kongeriket Spania, Republikken Frankrike, 
Republikken Italia, Republikken Kypros og Republikken 
Portugal.

Utferdiget i Brussel, 16. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen


