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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.	 999/2001	 av	 22.	mai	 2001	 om	 fastsettelse	 av	 regler	
for	 å	 forebygge,	 bekjempe	 og	 utrydde	 visse	 typer	 overførbar	
spongiform	encefalopati(1),	særlig	artikkel	13	nr.	1	og	3,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	 kommisjonsvedtak	 2005/598/EF	 av	 2.	 august	 2005	
om	forbud	mot	markedsføring	av	produkter	 framstilt	av	
storfe	som	er	født	eller	oppdrettet	i	Det	forente	kongerike	
før	 1.	 august	 1996,	 uansett	 formål,	 og	 om	 unntak	 for	
slike	 dyr	 fra	 visse	 bekjempelses-	 og	 utryddelsestiltak	
fastsatt	 i	 forordning	(EF)	nr.	999/2001(2)	ble	det	 innført	
markedsføringsforbud	 for	 alle	 produkter	 som	 består	 av	
eller	 inneholder	 materialer	 fra	 storfe	 som	 er	 født	 eller	
oppdrettet	i	Det	forente	kongerike	før	1.	august	1996.	Som	
unntak	kan	imidlertid	melk,	og	huder	som	er	beregnet	på	
bruk	i	lærproduksjon,	markedsføres.

2)	 I	artikkel	13	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	fastsettes	
hvilke	 tiltak	 som	 skal	 treffes	 når	 forekomst	 av	 bovin	
spongiform	encefalopati	 (BSE)	er	offisielt	bekreftet.	Ett	
av	 disse	 tiltakene	 består	 i	 øyeblikkelig	 og	 fullstendig	
destruksjon	 av	 alle	 deler	 av	 kroppen,	 herunder	 hud,	 fra	
storfe	som	tilhører	den	kohorten	som	dyret	med	bekreftet	
BSE	tilhører.

3)	 Før	 august	 1996	var	 identifikasjonssystemet	 for	 storfe	 i	
Det	forente	kongerike	utilstrekkelig	for	pålitelig	sporing	
av	dyr	og	nøyaktig	identifikasjon	av	kohorter	med	BSE-
positive	 tilfeller.	Derfor	 anses	 alt	 storfe	 som	er	 født	 før	
august	1996,	som	kohortdyr.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	155	av	15.6.2007,	s.	74,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	 beslutning	nr.	 42/2008	 av	25.	 april	 2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	52,	21.8.2008,	s.	6.

(1)	 EFT	L	147	av	31.5.2001,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1923/2006	(EUT	L	404	av	30.12.2006,	s.	1).

(2)	 EUT	L	204	av	5.8.2005,	s.	22.

4)	 I	henhold	til	artikkel	13	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	
kan	 medlemsstatene,	 som	 unntak	 fra	 fullstendig	
destruksjon	av	alle	deler	av	kroppen	av	kohortdyr,	treffe	
andre	tiltak	som	gir	et	tilsvarende	vernenivå,	dersom	disse	
tiltakene	er	godkjent	etter	en	komitéframgangsmåte.

5)	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
(EFSA)	 vedtok	 18.	 mai	 2006	 en	 uttalelse	 om	 BSE-
risikoen	ved	storfehuder	fra	kohortdyr(3).	EFSA	erkjente	
at	produksjonen	av	lær	fra	huder	av	kohortdyr	utgjør	en	
ubetydelig	risiko,	forutsatt	at	disse	dyrene	enten	er	slaktet	
i	 særskilte	 lokaler	 eller	 i	 et	 annet	 tidsrom	 enn	 vanlig	
slakting,	 at	 hudene	 umiddelbart	 blir	 tydelig	 merket	 før	
de	 transporteres	 direkte	 til	 bearbeidingsbedriftene,	 og	
dessuten	 at	 alle	 garvede	 og	 ikke-garvede	 biprodukter	
destrueres.

6)	 Det	 forente	kongerike	 framla	12.	mars	2007	en	offisiell	
protokoll	om	kanalisering	av	alle	huder	fra	storfe	som	er	
født	eller	oppdrettet	i	Det	forente	kongerike	før	1.	august	
1996(4)	(heretter	kalt	«den	offisielle	protokollen»).	Denne	
protokollen	 er	 under	 omfattende	 offentlig	 overvåking	
og	oppfyller	vilkårene	for	kohorthuder	som	er	anbefalt	i	
EFSAs	uttalelse	av	18.	mai	2006.

7)	 Det	 forente	kongerike	bør	derfor	 få	 tillatelse	 til	 å	bruke	
storfehuder	av	kohortdyr	som	er	født	eller	oppdrettet	i	Det	
forente	kongerike	før	1.	august	1996,	til	lærproduksjon.

8)	 Av	juridiske	årsaker	bør	vedtak	2005/598/EF	oppheves	og	
erstattes	med	et	nytt	vedtak	med	identiske	bestemmelser,	
bortsatt	fra	dem	som	gjelder	huder.

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

(3)	 Tilgjengelig	 på	 http://www.efsa.europa.eu/en/science/biohaz/biohaz_opini-	 Tilgjengelig	 på	 http://www.efsa.europa.eu/en/science/biohaz/biohaz_opini-
ons/1575.html.

(4)	 Tilgjengelig	 på	 http://www.rpa.gov.uk/rpa/index.nsf/UIMenu/
DF2A12FDD9D660C1802570D2003ED00C?Opendocument.

KOMMISJONSVEDTAK

av	14.	juni	2007

om	forbud	mot	markedsføring	av	produkter	framstilt	av	storfe	som	er	født	og	oppdrettet	i	Det	forente	
kongerike	før	1.	august	1996,	uansett	formål,	og	om	unntak	for	slike	dyr	fra	visse	bekjempelses-	og	
utryddelsestiltak	fastsatt	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	og	om	oppheving	av	vedtak	2005/598/EF(*)

[meddelt under nummer K(2007) 2473]

(Bare	den	engelske	teksten	har	gyldighet)

(2007/411/EF)
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GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

1.	 Det	er	ikke	tillatt	å	markedsføre	produkter	som	består	av	
eller	som	inneholder	materialer,	med	unntak	av	melk,	framstilt	
av	storfe	som	er	født	eller	oppdrettet	i	Det	forente	kongerike	før	
1.	august	1996.

2.	 Når	 storfe	 som	 er	 født	 eller	 oppdrettet	 i	 Det	 forente	
kongerike	 før	 1.	 august	 1996	 dør,	 skal	 alle	 kroppsdeler	
destrueres	i	samsvar	med	europaparlaments-	og	rådsforordning	
(EF)	nr.	1774/2002(1).

3.	 Som	 unntak	 fra	 bestemmelsene	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 og	 2	 og	
bestemmelsene	fastsatt	i	artikkel	13	nr.	1	bokstav	c)	i	forordning	
(EF)	nr.	999/2001	kan	huder	av	storfe	født	eller	oppdrettet	i	Det	
forente	kongerike	før	1.	august	1996,	herunder	huder	av	storfe	
omhandlet	 i	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 tredje	 strekpunkt	 i	 vedlegg	VII	
til	 forordning	 (EF)	 nr.	 999/2001,	 brukes	 i	 lærproduksjon.	
Innsamling,	 transport	 og	 bearbeiding	 av	 disse	 hudene	 skal	
utføres	i	særskilte,	godkjente	lokaler	og	under	strengt	offentlig	
tilsyn	i	samsvar	med	den	offisielle	protokollen	som	er	godkjent	
av	vedkommende	myndigheter.	Alle	biprodukter,	unntatt	 lær,	
fra	disse	hudene	som	er	produsert	i	de	særskilte	lokalene,	skal	
disponeres	som	kategori	1-materiale	i	samsvar	med	forordning	
(EF)	nr.	1774/2002.

Artikkel 2

1.	 Dersom	det	er	mistanke	om	en	forekomst	av	overførbar	
spongiform	encefalopati	 (TSE)	 eller	 dersom	 sykdommen	har	
blitt	 offisielt	 bekreftet	hos	 storfe	 som	er	 født	 eller	oppdrettet	
i	Det	 forente	 kongerike	 før	 1.	 august	 1996,	 skal	Det	 forente	
kongerike	unntas	fra	gjennomføringen	av	kravene	i

a)	 artikkel	12	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	om	at	alt	øvrig	
storfe	 fra	 nevnte	 driftsenhet,	med	 unntak	 av	 dyrene	 født		

(1)	 EFT	L	273	av	10.10.2002,	s.	1.

	 i	 de	 12	 månedene	 etter	 1.	 august	 1996,	 skal	 omfattes	
av	 offentlige	 restriksjoner	 på	 forflytning	 av	 dyr	 inntil	
resultatene	av	en	klinisk	og	epidemiologisk	undersøkelse	
er	kjent,

b)	 artikkel	13	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	og	vedlegg	VII	
til	 nevnte	 forordning,	 når	 det	 gjelder	 bekreftede	 tilfeller,	
om	å	identifisere	og	destruere	andre	dyr	enn	det	bekreftede	
tilfellet.

2.	 Følgende	dyr	skal	imidlertid	identifiseres,	nedslaktes	og	
destrueres	i	samsvar	med	forordning	(EF)	nr.	999/2001:

a)	 Når	 sykdommen	 er	 bekreftet	 hos	 et	 hunndyr,	 alle	 dets	
avkom	født	innen	to	år	før	eller	etter	sykdommens	kliniske	
utbrudd.

b)	 Når	sykdommen	er	bekreftet	hos	et	dyr	født	i	løpet	av	de	12	
månedene	før	1.	august	1996,	kohortdyr	født	etter	31.	juli	
1996.

Artikkel 3

Vedtak	2005/598/EF	oppheves.

Artikkel 4

Dette	vedtak	er	rettet	til	Det	forente	kongerike	Storbritannia	og	
Nord-Irland.

Utferdiget	i	Brussel,	14.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen


