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EUROPAPARLAMENTET	 OG	 RÅDET	 FOR	 DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	152	nr.	4	bokstav	b),

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	økonomiske	
og	sosiale	komité(1),

etter	samråd	med	Regionkomiteen,

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2),	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	 nr.	 999/2001(3)	 skal	 visse	 tiltak	 vedtas	 i	 samsvar	
med	 rådsbeslutning	 1999/468/EF	 av	 28.	 juni	 1999	 om	
fastsettelse	 av	 nærmere	 regler	 for	 utøvelsen	 av	 den	
gjennomføringsmyndighet	som	er	gitt	Kommisjonen(4).

2)	 Beslutning	 1999/468/EF	 er	 blitt	 endret	 ved	
rådsbeslutning	 2006/512/EF(5),	 der	 framgangsmåten	
med	 forskriftskomité	 med	 kontroll	 ble	 innført	 i	
forbindelse	 med	 vedtakelse	 av	 tiltak	 som	 er	 allmenne	
og	 har	 som	 formål	 å	 endre	 ikke-grunnleggende	
bestemmelser	 i	 grunnleggende	 rettsakter	 som	 vedtas		
etter	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 traktatens	 artikkel	 251,	
blant	 annet	 ved	 å	 oppheve	 slike	 bestemmelser	 eller	
ved	 å	 utfylle	 rettsakten	 med	 nye	 ikke-grunnleggende	
bestemmelser.

3)	 I	 samsvar	 med	 Europaparlamentets,	 Rådets	 og	
Kommisjonens	erklæring(6)	om	beslutning	2006/512/EF	
må	rettsakter	som	allerede	er	trådt	i	kraft	og	er	vedtatt	etter	
framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251,	tilpasses	
etter	 gjeldende	 framgangsmåter	 for	 at	 framgangsmåten	
med	forskriftskomité	med	kontroll	skal	kunne	anvendes	
på	dem.

4)	 Når	 det	 gjelder	 forordning	 (EF)	 nr.	 999/2001,	 ble	
framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 med	 kontroll	
innført	 ved	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 87	 av	 31.3.2009,	 s.	 155,	
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)	 EUT	C	211	av	19.8.2008,	s.	47.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	av	23.	september	2008	(ennå	ikke	offentliggjort	i	

EUT)	og	rådsbeslutning	av	16.	februar	2009.
(3)	 EFT	L	147	av	31.5.2001,	s.	1.
(4)	 EFT	L	184	av	17.7.1999,	s.	23.
(5)	 EUT	L	200	av	22.7.2006,	s.	11.
(6)	 EUT	C	255	av	21.10.2006,	s.	1.

nr.	1923/2006(7)	for	bare	noen	av	gjennomføringstiltakene	
som	var	berørt	av	endringene.	Forordning	(EF)	nr.	999/2001	
bør	derfor	 tilpasses,	slik	at	gjennomføringsmyndigheten	
omfatter	også	de	øvrige	tiltakene.

5)	 Kommisjonen	bør	 særlig	gis	myndighet	 til	 å	godkjenne	
hurtigprøver,	 utvide	 visse	 bestemmelser	 til	 å	 omfatte	
andre	 produkter	 av	 animalsk	 opprinnelse,	 vedta	
gjennomføringsregler,	 herunder	 metoden	 for	 å	 bekrefte	
forekomst	 av	bovin	 spongiform	encefalopati	 (BSE)	hos	
sauer	og	geiter,	endre	vedleggene	og	vedta	overgangstiltak.	
Ettersom	disse	 tiltakene	er	allmenne	og	har	som	formål	
å	 endre	 ikke-grunnleggende	 bestemmelser	 i	 forordning	
(EF)	 nr.	 999/2001,	 blant	 annet	 ved	 å	 utfylle	 den	 med	
nye	 ikke-grunnleggende	 bestemmelser,	 bør	 de	 vedtas	
etter	framgangsmåten	med	forskriftskomité	med	kontroll	
fastsatt	i	artikkel	5a	i	beslutning	1999/468/EF.

6)	 Dersom	forekomst	av	overførbar	spongiform	encefalopati	
(TSE)	 er	 bekreftet,	 er	 det	 dessuten	 hensiktsmessig	 å	
begrense	 medlemsstatenes	 mulighet	 til	 å	 treffe	 andre	
tiltak	i	tilfeller	der	Kommisjonens	godkjenning	av	disse	
tiltakene	 bygger	 på	 en	 gunstig	 risikovurdering	 der	 det	
særlig	 tas	 hensyn	 til	 kontrolltiltak	 truffet	 i	 den	 berørte	
medlemsstaten	som	gir	et	tilsvarende	vernenivå.

7)	 Forordning	(EF)	nr.	999/2001	bør	derfor	endres	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	999/2001	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	5	nr.	3	skal	tredje	ledd	lyde:

	 «Hurtigprøvene	 skal	 godkjennes	 for	 dette	 formål	 etter	
framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 med	 kontroll	
nevnt	i	artikkel	24	nr.	3	og	oppføres	på	listen	i	vedlegg	X	
kapittel	C	nr.	4.»

(7)	 EUT	L	404	av	30.12.2006,	s.	1.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	220/2009

av	11.	mars	2009

om	endring	av	 forordning	(EF)	nr.	999/2001	om	fastsettelse	av	regler	 for	å	 forebygge,	bekjempe	
og	utrydde	visse	 typer	overførbar	 spongiform	encefalopati,	med	hensyn	 til	den	gjennomførings-

myndighet	som	er	gitt	Kommisjonen(*)
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2.	 Artikkel	9	nr.	3	skal	lyde:

	 «3.		Når	 det	 gjelder	 kriteriene	 i	 vedlegg	 V	 nr.	 5,	 får	
bestemmelsene	i	nr.	1	og	2	ikke	anvendelse	på	drøvtyggere	
som	har	gjennomgått	en	alternativ	prøve	som	er	godkjent	
etter	framgangsmåten	med	forskriftskomité	med	kontroll	
nevnt	i	artikkel	24	nr.	3	og	er	oppført	i	vedlegg	X,	dersom	
resultatene	av	prøven	er	negative.»

3.		 I	artikkel	13	nr.	1	skal	tredje	ledd	lyde:

	 «Som	unntak	fra	bestemmelsene	i	dette	nummer	kan	en	
medlemsstat	 på	 grunnlag	 av	 en	 gunstig	 risikovurdering	
i	 henhold	 til	 artikkel	 24a	 og	 25	 treffe	 andre	 tiltak	 som	
gir	et	tilsvarende	vernenivå,	idet	det	særlig	tas	hensyn	til	
kontrolltiltakene	 i	 vedkommende	 medlemsstat,	 dersom	
disse	tiltakene	er	godkjent	for	denne	medlemsstaten	etter	
framgangsmåten	med	forskriftskomité	nevnt	i	artikkel	24	
nr.	2.»

4.	 Artikkel	16	nr.	7	skal	lyde:

	 «7.		Etter	 framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 med	
kontroll	 nevnt	 i	 artikkel	 24	 nr.	 3	 kan	 bestemmelsene	 i	
nr.	1-6	utvides	til	å	omfatte	andre	produkter	av	animalsk	
opprinnelse.	 Gjennomføringsreglene	 for	 denne	 artikkel	
skal	 vedtas	 etter	 framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	
nevnt	i	artikkel	24	nr.	2.»

5.	 Artikkel	20	nr.	2	skal	lyde:

	 «2.		For	 å	 sikre	 ensartet	 anvendelse	 av	 denne	 artikkel	
skal	det	om	nødvendig	vedtas	gjennomføringsregler	etter	
framgangsmåten	med	forskriftskomité	nevnt	i	artikkel	24	
nr.	 2.	 Metoden	 for	 å	 bekrefte	 forekomst	 av	 BSE	 hos	
sauer	 og	 geiter	 skal	 vedtas	 etter	 framgangsmåten	 med	
forskriftskomité	med	kontroll	nevnt	i	artikkel	24	nr.	3.»

6.	 Artikkel	23	første	ledd	skal	lyde:

	 «Etter	samråd	med	den	relevante	vitenskapskomiteen	om	
alle	spørsmål	som	kan	ha	innvirkning	på	folkehelsen,	skal	
vedleggene	endres	eller	utfylles	og	egnede	overgangstiltak	
vedtas	 etter	 framgangsmåten	med	 forskriftskomité	med	
kontroll	nevnt	i	artikkel	24	nr.	3.»

7.	 I	artikkel	23a	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Bokstav	a)	skal	lyde:

«a)	godkjenning	av	hurtigprøvene	nevnt	 i	artikkel	5	
nr.	3	tredje	ledd,	artikkel		6	nr.	1,	artikkel	8	nr.	2	
og	artikkel	9	nr.	3».

b)	 Ny	bokstav	k)-m)	skal	lyde:

«k)	utvidelse	av	bestemmelsene	i	artikkel	16	nr.	1-6	
til	 å	 omfatte	 andre	 produkter	 av	 animalsk	
opprinnelse,

l)	 vedtakelse	av	metoden	for	å	bekrefte	forekomst	av	
BSE	hos	sauer	og	geiter,	som	nevnt	i	artikkel	20	
nr.	2,

m)	 endring	 eller	 utfylling	 av	 vedleggene	 og	
vedtakelse	av	egnede	overgangstiltak,	som	nevnt	
i	artikkel	23.»

Artikkel 2

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

Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Strasbourg,	11.	mars	2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G.	PÖTTERING A.	VONDRA

	 President	 Formann

____________


