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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/736 

av 26. april 2017 

om endring av vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til 

godkjenning av Slovenias nasjonale program for bekjempelse av klassisk skrapesyke(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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 avsnitt A nr. 3.1 

bokstav b) i vedlegg VIII, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform encefalopati 

(TSE) hos storfe, sau og geit. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) Artikkel 15 i forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter at omsetning og eventuell eksport av storfe, sauer eller geiter, og 

sæd, embryoer og egg fra disse skal være underlagt vilkårene fastsatt i vedlegg VIII til nevnte forordning. Kapittel A 

avsnitt A nr. 3.1 bokstav a) i nevnte vedlegg fastsetter at en medlemsstat som har et nasjonalt program for bekjempelse 

av klassisk skrapesyke («nasjonalt program») som dekker hele dens territorium, kan framlegge sitt nasjonale program 

for Kommisjonen for godkjenning. I henhold til nr. 3.1 bokstav b) i nevnte avsnitt kan Kommisjonen godkjenne det 

nasjonale programmet dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 3.1 bokstav a) i nevnte avsnitt. I nr. 3.2 i nevnte 

avsnitt angis de medlemsstatene hvis nasjonale programmer er blitt godkjent. 

3) Den 13. september 2016 framla Slovenia en anmodning for Kommisjonen om godkjenning av sitt nasjonale program. Etter 

anmodninger om ytterligere opplysninger framla Slovenia 8. januar 2017 et endret nasjonalt program, som inneholdt 

presiseringer og ytterligere opplysninger om visse aspekter ved programmet. Det endrede nasjonale programmet bør 

godkjennes, ettersom det oppfyller kriteriene fastsatt i kapittel A avsnitt A nr. 3.1 bokstav a) i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001. 

4) Kapittel A avsnitt A nr. 3.2 i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 999/2001 bør derfor endres for å tilføye Slovenia på 

listen over medlemsstater med godkjente nasjonale programmer. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 skal kapittel A avsnitt A nr. 3.2 lyde: 

«3.2. Følgende medlemsstaters nasjonale programmer for bekjempelse av skrapesyke godkjennes herved: 

— Danmark, 

— Slovenia.» 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 27.4.2017, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 

av 12.12.2019, s. 9. 

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 Brussel 26. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


