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RÅDET	FOR	DEN	EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	37,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Europaparlamentet(1)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	 direktiv	 2008/73/EF(2)	 ble	 i	 alt	 23	 rådsrettsakter	
endret	 for	 blant	 annet	 å	 fastsette	 forenklede	
framgangsmåter	 for	 utarbeiding	 av	 lister	 og	
offentliggjøring	 av	 opplysninger	 på	 det	 veterinære	 og	
avlstekniske	området.

2)	 Direktiv	 2008/73/EF	 trådte	 i	 kraft	 3.	 september	 2008.	
Medlemsstatene	skal	innen	1.	januar	2010	sette	i	kraft	de	
lover	og	forskrifter	som	er	nødvendige	for	å	etterkomme	
nevnte	direktiv.	Det	ble	imidlertid	ikke	fastsatt	i	direktivet	
at	medlemsstatene	skal	anvende	bestemmelsene	fra	denne	
dato.

3)	 Av	 hensyn	 til	 rettssikkerheten	 bør	 direktiv	 2008/73/
EF	 rettes	 for	 å	 sikre	 at	 de	 endringene	 som	 ble	 gjort	 i	
de	 forskjellige	 rådsrettsaktene	 ved	 nevnte	 direktiv	 for	
å	 fastsette	 slike	 forenklede	 framgangsmåter,	 anvendes	
ensartet	 i	 medlemsstatene	 fra	 1.	 januar	 2010.	 Direktiv	
2008/73/EF	bør	derfor	rettes	slik	at	det	også	får	anvendelse	
fra	denne	dato.	Direktivet	bør	 følgelig	også	 rettes	 for	 å	
fastsette	at	medlemsstatene	skal	anvende	bestemmelsene	
fra	denne	dato.

4)	 Visse	 andre	 endringer	 som	 ble	 gjort	 ved	 direktiv		
2008/73/EF	i	direktiv	64/432/EØF(3)	og	90/426/EØF(4),	
berører	 imidlertid	 ikke	de	forenklede	framgangsmåtene,	
og	 det	 er	 derfor	 ikke	 nødvendig	 at	 medlemsstatene		
utsetter	 anvendelsen	 av	 disse	 til	 1.	 januar	 2010.	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 145	 av	 10.6.2009,	 s.	 43,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	59/2011	av	1.	 juli	2011	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold)	
og	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	og	sertifisering),	se	
EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende	nr.	54	av	6.10.2011,	s.	1.

(1)	 Uttalelse	avgitt	2.	april	2009	(ennå	ikke	offentliggjort	i	EUT).
(2)	 EUT	L	219	av	14.8.2008,	s.	40.
(3)	 EFT	121	av	29.7.1964,	s.	1977/64.
(4)	 EFT	L	224	av	18.8.1990,	s.	42.

Disse	 endringene	 gjelder	 henholdsvis	 vedtakelse	 av	
særskilte	 dyrehelsetiltak	 etter	 framgangsmåten	 fastsatt	
i	 rådsbeslutning	 1999/468/EF	 av	 28.	 juni	 1999	 om	
fastsettelse	 av	 nærmere	 regler	 for	 utøvelsen	 av	 den	
gjennomføringsmyndighet	som	er	tillagt	Kommisjonen(5),	
og	retting	av	en	foreldet	henvisning.

5)	 For	 å	 sikre	 en	 myk	 overgang	 til	 de	 nye	 forenklede	
framgangsmåtene	 for	 utarbeiding	 av	 lister	 og	
offentliggjøring	 av	 opplysninger	 på	 det	 veterinære	
og	 avlstekniske	 området,	 bør	 det	 fastsettes	 at	 det	 kan	
vedtas	 overgangsbestemmelser	 etter	 framgangsmåten	 i	
beslutning	1999/468/EF.

6)	 Av	 rettssikkerhets-	 og	 kontinuitetshensyn	 bør	 dette	
vedtak	 få	 anvendelse	 fra	 3.	 september	 2008,	 som	 var	
ikrafttredelsesdatoen	for	direktiv	2008/73/EF.

7)	 Direktiv	2008/73/EF	bør	derfor	rettes	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

I	direktiv	2008/73/EF	gjøres	følgende	rettelser:

1.		 Artikkel	20	annet	ledd	oppheves.

2.	 Ny	artikkel	23a	og	23b	skal	lyde:

 «Artikkel 23a

	 Overgangsbestemmelser

	 Overgangsbestemmelser	kan	vedtas	etter	framgangsmåten	
nevnt	i	artikkel	23b	nr.	2.

 Artikkel 23b

	 Komitéframgangsmåte

	 1.		 Kommisjonen	 skal	 bistås	 av	 Den	 faste	 komité	 for	
næringsmiddelkjeden	og	dyrehelsen	nedsatt	ved	artikkel	58	
i	forordning	(EF)	nr.	178/2002(*).

	 2.		 Når	det	vises	til	dette	nummer,	får	artikkel	5	og	7	i	
beslutning	1999/468/EF	anvendelse.

(5)	 EFT	L	184	av	17.7.1999,	s.	23.

RÅDSVEDTAK

av	5.	mai	2009

om	retting	av	direktiv	2008/73/EF	om	forenkling	av	framgangsmåtene	for	utarbeiding	av	lister	og	
offentliggjøring	av	opplysninger	på	det	veterinære	og	avlstekniske	området

(2009/436/EF)(*)
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	 Tidsrommet	fastsatt	i	artikkel	5	nr.	6	i	beslutning	1999/468/
EF	skal	være	tre	måneder.

__________
(*)	 Europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	178/2002	

av	28.	januar	2002	om	fastsettelse	av	allmenne	prinsipper	
og	krav	i	næringsmiddelregelverket,	om	opprettelse	av	
Den	europeiske	myndighet	for	næringsmiddeltrygghet	
og	 om	 fastsettelse	 av	 framgangsmåter	 i	 forbindelse	
med	 næringsmiddeltrygghet	 (EFT	 L	 31	 av	 1.2.2002,	
s.	1).»

3.	 I	artikkel	24	skal	nr.	1	lyde:

	 «1.		 Medlemsstatene	 skal	 innen	 1.	 januar	 2010	 sette	
i	 kraft	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	
etterkomme	dette	direktiv.	De	skal	umiddelbart	oversende	
Kommisjonen	teksten	til	disse	bestemmelsene.

	 De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	fra	1.	januar	2010.

	 Disse	bestemmelsene	skal,	når	de	vedtas	av	medlemsstatene,	
inneholde	 en	 henvisning	 til	 dette	 direktiv,	 eller	 det	 skal	
vises	til	direktivet	når	de	kunngjøres.	Nærmere	regler	for	
henvisningen	fastsettes	av	medlemsstatene.»

4.		 Artikkel	25	skal	lyde:

 «Artikkel 25

	 Ikrafttredelse	og	anvendelse

	 Dette	direktiv	trer	i	kraft	den	20.	dag	etter	at	det	er	kunngjort	
i	Den europeiske unions tidende.

	 Det	 får	 anvendelse	 fra	 1.	 januar	 2010,	 med	 unntak	 av	
artikkel	1	nr.	1	og	5	samt	artikkel	7,	23a	og	23b.»

Artikkel 2

Dette	vedtak	får	anvendelse	fra	3.	september	2008.

Artikkel 3

Dette	vedtak	skal	kunngjøres	i	Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	5.	mai	2009.

 For Rådet

 M.	KALOUSEK

 Formann


