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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 22 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 
1774/2002 fastsettes et forbud mot fôring av dyr med 
bearbeidet animalsk protein framstilt av dyr av samme 
art. Etter samråd med den berørte vitenskapelige komité 
kan det gis unntak for pelsdyr.

2) I kommisjonsvedtak 2003/324/EF av 12. mai 2003 
om unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor 
samme art for pelsdyr i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 (2) angis de 
medlemsstater som har tillatelse til å benytte unntaket, 
artene som kan fôres med bearbeidet animalsk protein 
som er framstilt av dyr av samme art samt vilkårene for 
fôringen.

3) Latvia har innsendt en søknad om unntak fra forbudet 
mot resirkulering innenfor samme art for pelsdyr, og har 
framlagt tilstrekkelige opplysninger om de tiltak som skal 
treffes for å sikre kontroll med risikoene for menneskers 
og dyrs helse.

4) Vedtak 2003/324/EØF bør derfor endres.

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 30.9.2009, s. 38, 
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. 37.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2003/324/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Unntak for Estland, Latvia og Finland

 1. I henhold til artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 
1774/2002 innvilges Estland, Latvia og Finland unntak 
med hensyn til fôring av følgende pelsdyr med bearbeidet 
animalsk protein framstilt av skrotter eller deler av skrotter 
fra dyr av samme art:

a) rev (Vulpes vulpes og Alopex lagopus) og

b) mårhund (Nyctereutes procynoides).

 2. I henhold til artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 
1774/2002 innvilges Estland og Latvia unntak med hensyn 
til fôring av følgende pelsdyr med bearbeidet animalsk 
protein framstilt av skrotter eller deler av skrotter fra dyr 
av samme art.»

2. Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5

Overholdelse av dette vedtak

 Estland, Latvia og Finland 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.»

3. Artikkel 7 skal lyde:

«Artikkel 7

Mottakere

 Dette vedtak er rettet til Republikken Estland, Republikken 
Latvia og Republikken Finland.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. september 2009

om endring av vedtak 2003/324/EF med hensyn til unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor 
samme art i forbindelse med fôring av visse pelsdyr i Latvia

[meddelt under nummer K(2009) 5550]

(Bare den estiske, finske, latviske og svenske teksten har gyldighet)

(2009/722/EF)(*)
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Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Republikken Estland, Republikken Latvia og Republikken Finland.

Utferdiget i Brussel, 29. september 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________


