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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 7 nr. 3 annet ledd, 
artikkel 23 første ledd og artikkel 23a bokstav d), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 
encefalopati (TSE) hos dyr. 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) I henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001 
er det forbudt å bruke protein fra dyr i fôrvarer til 
drøvtyggere. I artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning er det 
imidlertid fastsatt et unntak fra forbudet for fôrvarer til 
unge dyr av drøvtyggende arter med proteiner fra fisk, 
på visse vilkår. Vilkårene omfatter en vitenskapelig 
vurdering av unge drøvtyggeres fôrbehov og en vurdering 
av de kontrollmessige sidene ved unntaket.

3) I del II i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er 
det fastsatt unntak fra forbudet i artikkel 7 nr. 1 i nevnte 
forordning og de særlige vilkårene som gjelder for slike 
unntak.

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
vedtok 24. januar 2007 en uttalelse om vurderingen av 
helserisikoene i forbindelse med fôring av drøvtyggere 
med fiskemel med hensyn til TSE-risikoen. I uttalelsen 
ble risikoen for TSE i fisk vurdert som liten, uansett om 
den overføres gjennom fôr eller gjennom en økning av 
smittsomheten. Det ble også fastslått at dersom det er en 
risiko for TSE i fiskemel, kan den skyldes fôr framstilt 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 260 av 30.9.2008, s. 8, 
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 147 av 31.5.2001, s. 1.

av pattedyr, som fiskene nylig er blitt fôret med, eller 
fiskemel kontaminert med kjøttbeinmel.

5) En rapport fra Generaldirektoratet for helse og 
forbrukervern, utarbeidet med bistand fra en rekke 
vitenskapelig sakkyndige, ble ferdigstilt 19. mars 2008. I 
rapporten ble det fastslått at fiskemel er en lettfordøyelig 
proteinkilde med lavere fordøyelighet enn melk, men 
høyere enn hos de fleste proteiner av vegetabilsk 
opprinnelse, at det har en god sammensetning av 
aminosyrer sammenlignet med vegetabilske proteinkilder 
som brukes i melkeerstatninger, og at fiskemel kan tillates 
som fôr til unge drøvtyggere.

6) Idet det tas hensyn til vilkåret om en vurdering av 
de kontrollmessige sidene fastsatt i artikkel 7 nr. 3 i 
forordning (EF) nr. 999/2001, oppveies den mulige 
risikoen ved fôring av unge drøvtyggere med fiskemel 
av de strenge reglene for bearbeiding som gjelder ved 
framstilling av fiskemel og kontrollene av hver sending 
av importert fiskemel før frigivelse for fri omsetning i 
Fellesskapet.

7) For å sikre at fiskemel tillates som fôr bare til unge 
drøvtyggere, bør slik bruk begrenses til produksjon av 
melkeerstatninger som distribueres i tørr form og gis etter 
fortynning i en gitt mengde væske til unge drøvtyggere 
som tillegg til eller som erstatning for morsmelken 
etter råmelken før dyrene er helt avvent. Det bør også 
fastsettes strenge gjennomføringsregler for produksjon, 
emballering, merking og transport av melkeerstatninger 
som inneholder fiskemel beregnet på slike dyr.

8) Av hensyn til klarhet og sammenheng bør samme regler 
fastsettes for merking av følgedokumenter for fôrvarer 
som inneholder fiskemel beregnet på andre dyr enn 
drøvtyggere.

9) I henhold til del III punkt E nr. 1 i vedlegg IV til forordning 
(EF) nr. 999/2001 skal eksport til tredjestater av 
bearbeidede animalske proteiner framstilt av drøvtyggere 
og av produkter som inneholder slike bearbeidede 
animalske proteiner, være forbudt.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 956/2008

av 29. september 2008

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse 
av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*)
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10) Bruk av slike proteiner til framstilling av fôr til kjæledyr 
er imidlertid tillatt innenfor Fellesskapet. Av hensyn til 
sammenhengen i Fellesskapets regelverk bør det tillates å 
eksportere bearbeidet fôr til kjæledyr, herunder boksefôr 
til kjæledyr, som inneholder bearbeidede animalske 
proteiner fra drøvtyggere til tredjestater.

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

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

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 Brussel, 29. september 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

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

1. I del II gjøres følgende endringer:

a) I punkt A skal ny bokstav e) lyde:

«e) fôring av produksjonsdyr av drøvtyggende arter som ikke er avvent, med fiskemel på de vilkår som er 
fastsatt i punkt BA).»

b)  I punkt B gjøres følgende endringer:

i) Ny bokstav d) skal lyde:

«d) Handelsdokumentet som følger forsendelser av fôrvarer som inneholder fiskemel, og all emballasje 
som inneholder slike forsendelser, skal være tydelig merket med ordene «inneholder fiskemel — skal 
ikke gis til drøvtyggere.»

ii) Nytt punkt BA skal lyde:

«BA Følgende vilkår får anvendelse på bruk av fiskemel nevnt i punkt A bokstav e) og fôr som inneholder 
fiskemel til fôring av produksjonsdyr av drøvtyggende arter som ikke er avvent:

a) fiskemelet skal produseres i bearbeidingsanlegg som utelukkende framstiller fiskeprodukter,

b) før importert fiskemel frigis for omsetning i Fellesskapet, skal hver enkelt forsendelse analyseres 
ved mikroskopi i samsvar med direktiv 2003/126/EF,

c) bruk av fiskemel til unge produksjonsdyr av drøvtyggende arter vil bli tillatt bare til produksjon 
av melkeerstatninger som distribueres i tørr form og gis etter fortynning i en gitt mengde væske, 
som tillegg til eller som erstatning for morsmelken etter råmelken før dyrene er helt avvent,

d) melkeerstatninger som inneholder fiskemel og er beregnet på unge produksjonsdyr av 
drøvtyggende arter, skal produseres i virksomheter som ikke produserer annet fôr til drøvtyggere, 
og som er godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet.

Som unntak fra bokstav d) kan vedkommende myndighet godkjenne produksjon av annet fôr til 
drøvtyggere i virksomheter som også produserer melkeerstatninger som inneholder fiskemel og 
er beregnet på unge produksjonsdyr av drøvtyggende arter, på følgende vilkår:

i) fôr i løs vekt og ferdigpakket fôr til drøvtyggere oppbevares i anlegg som er fysisk atskilt 
fra anlegg der fiskemel i løs vekt og melkeerstatninger i løs vekt som inneholder fiskemel, 
oppbevares under lagring, transport og pakking,

ii) annet fôr til drøvtyggere produseres i anlegg som er fysisk atskilt fra anlegg der 
melkeerstatninger som inneholder fiskemel, produseres,

iii) registre over innkjøp og bruk av fiskemel og salg av melkeerstatninger som inneholder 
fiskemel, er tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst fem år,

iv) det foretas rutinekontroll av fôr til drøvtyggere for å sikre at det ikke forekommer forbudte 
proteiner, herunder fiskemel. Resultatene bør være tilgjengelige for vedkommende 
myndighet i minst fem år.

e) Handelsdokumentet som følger melkeerstatninger som inneholder fiskemel og er beregnet på 
unge produksjonsdyr av drøvtyggende arter, og all emballasje som inneholder slike forsendelser, 
skal være tydelig merket med ordene «inneholder fiskemel — skal ikke gis til drøvtyggere».
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f) Melkeerstatninger i løs vekt som inneholder fiskemel og er beregnet på unge produksjonsdyr 
av drøvtyggende arter, skal transporteres i kjøretøyer som ikke samtidig transporterer fôr til 
drøvtyggere. Dersom kjøretøyet senere brukes til transport av annet drøvtyggerfôr, skal det 
eventuelt rengjøres grundig etter framgangsmåten godkjent av vedkommende myndighet, for å 
unngå krysskontaminering.

g) På driftsenheter der det holdes drøvtyggere, skal det treffes tiltak på driftsenheten for å hindre 
at melkeerstatninger som inneholder fiskemel gis som fôr til andre drøvtyggere enn dem som er 
omfattet av unntaket i punkt A bokstav e) i del II i vedlegg IV. Vedkommende myndighet skal 
utarbeide en liste over driftsenheter der det brukes melkeerstatninger som inneholder fiskemel, 
gjennom en ordning med forhåndsmelding fra driftsenheten eller en annen ordning som sikrer 
at denne bestemmelsen overholdes.»

2. I del III skal punkt E nr. 1 lyde:

«E.1. Eksport til tredjestater av bearbeidede animalske proteiner framstilt av drøvtyggere og produkter som 
inneholder slike bearbeidede animalske proteiner, skal være forbudt. Forbudet gjelder imidlertid ikke for 
bearbeidet fôr til kjæledyr, herunder boksefôr til kjæledyr, som inneholder bearbeidede animalske proteiner 
fra drøvtyggere som er behandlet i samsvar med forordning (EF) 1774/2002.»

_________________


