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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 5 nr. 3 tredje ledd 
og artikkel 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for 
å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati (BSE) hos dyr. Det er fastsatt 
i forordningen at hver medlemsstat skal gjennomføre 
et årlig program for overvåking av TSE på grunnlag av 
aktiv og passiv overvåking.

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(2) 
er det fastsatt regler for innsamling, transport, lagring, 
behandling, bearbeiding og bruk eller disponering av 
animalske biprodukter, for å hindre at disse produktene 
utgjør en risiko for dyrs eller menneskers helse.

3) I artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1774/2002 
er det fastsatt framgangsmåter for disponering av 
kategori 1-materiale som definert i forordningens 
artikkel 2 nr. 1 bokstav b).

4) I kapittel A del I i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 999/2001 er det fastsatt regler for overvåking av storfe 
samt tiltak som skal treffes etter at dyrene er undersøkt.

5) I henhold til disse reglene skal alle kroppsdeler av et 
dyr som er undersøkt for bovin spongiform encefalopati 
(BSE), herunder huden, holdes under offentlig kontroll 
til det foreligger et negativt resultat på hurtigprøven, med 
mindre de disponeres ved hjelp av to av framgangsmåtene 
fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1774/2002. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 27.2.2009, s. 11, 
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.
(2) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.

Likeledes skal alle kroppsdeler av et dyr med et positivt 
eller usikkert resultat på hurtigprøven, herunder huden, 
disponeres ved hjelp av de samme framgangsmåtene.

6) I forordning (EF) nr. 1774/2002 gis det mulighet for å 
godkjenne ytterligere framgangsmåter for disponering av 
kategori 1-materiale på bakgrunn av utviklingen innen 
vitenskapelig kunnskap. Slike alternative framgangsmåter 
er godkjent og fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 92/2005(3).

7) Av hensyn til sammenhengen i Fellesskapets regelverk 
bør kapittel A del I nr. 6.3 og 6.4 i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 999/2001 endres for også å omfatte 
disse ytterligere framgangsmåtene for disponering.

8) I kapittel C i vedlegg X til forordning (EF) 
nr. 999/2001 er det fastsatt regler for prøvetaking og 
laboratorieundersøkelser for å påvise forekomst av TSE.

9) I henhold til disse reglene er den første diagnostiske 
metoden som skal brukes for å bekrefte et klinisk 
tilfelle der det er mistanke om BSE, en histopatologisk 
undersøkelse, som er den metoden som anbefales i 
en tidligere utgave av Manual for diagnostic tests 
and vaccines for terrestrial animals fra Verdens 
dyrehelseorganisasjon (OIE) (heretter kalt «håndboken»).

10) I den seneste utgaven av håndboken, som ble vedtatt i mai 
2008, betraktes den histopatologiske undersøkelsen ikke 
lenger som den diagnostiske metoden som bør brukes 
som referanse ved undersøkelse av dyr som er mistenkt 
for å være smittet med BSE. I henhold til håndboken 
kan immunhistokjemiske og immunokjemiske metoder, 
herunder hurtigprøver, nå brukes for dette formål. 
Fellesskapets referanselaboratorium for TSE anser det 
relevant og vitenskapelig forsvarlig å bruke samme 
framgangsmåte ved undersøkelse av sauer og geiter som 
er mistenkt for å være smittet med TSE.

11) De metoder og protokoller som skal brukes ved aktiv 
BSE-overvåking av storfe, bør derfor endres for å 
avspeile den seneste endringen av håndboken.

(3) EUT L 19 av 21.1.2005, s. 27.
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12) I kapittel C nr. 3.2 bokstav c) i vedlegg X til forordning 
(EF) nr. 999/2001 er det fastsatt at det skal utføres 
ytterligere undersøkelser av positive tilfeller av 
skrapesyke hos sauer og geiter for å avdekke eventuell 
forekomst av BSE.

13) I sin uttalelse av 26. oktober 2005 om klassifisering av 
tilfeller av atypisk overførbar spongiform encefalopati 
(TSE) hos småfe(1) erklærer Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet at tilfeller av atypisk 
skrapesyke klart kan skilles fra BSE.  Fellesskapets 
referanselaboratorium for TSE framholder dessuten i 
sine retningslinjer(2) at dersom et TSE-tilfelle bekreftes 
å være et tilfelle av atypisk skrapesyke, er det ikke behov 
for ytterligere undersøkelser.

14) Diagnostiserte tilfeller av atypisk skrapesyke bør derfor 
unntas fra kravet om ytterligere undersøkelser fastsatt i 
kapittel C nr. 3.2 bokstav c) i vedlegg X til forordning 
(EF) nr. 999/2001.

15) I kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF) 
nr. 999/2001 er det fastsatt en liste over hurtigprøver som 
er godkjent for overvåking av TSE hos storfe, sauer og 
geiter.

16) Handelsbetegnelsen på noen av de nåværende godkjente 
TSE-prøvene er nylig blitt endret. Av klarhetshensyn bør 
disse endringene avspeiles i vedlegg X kapittel C nr. 4.

17) Dessuten finnes ikke lenger de selskapene som tidligere 
framstilte visse hurtigprøver. Andre selskaper som 
framstiller hurtigprøver, har ikke oversendt detaljerte 
opplysninger om sitt kvalitetssystem til Fellesskapets 
referanselaboratorium for kontroll. Andre hurtigprøver er 
blitt trukket tilbake fra markedet.

(1) The EFSA Journal (2005) 276, s. 1-30.
(2) http://www.defra.gov.uk/vla/science/docs/sci_tse_rl_handbookv2mar07.

pdf

18) Listen i kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF) 
nr. 999/2001 over hurtigprøver som er godkjent for 
overvåking av BSE og TSE, bør derfor endres.

19) Av hensyn til klarheten og rettsikkerheten bør ordlyden 
i overskriften til nr. 3.2 bokstav c) i vedlegg X kapittel 
C endres slik at den stemmer overens med det allmenne 
anvendelsesområdet til vedlegg X kapittel C nr. 3.2, som 
gjelder laboratorieundersøkelser for å påvise TSE hos 
sauer og geiter.

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

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg III og X 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, 26. februar 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

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

1. I vedlegg III kapittel A del I skal nr. 6.3 og 6.4 lyde:

«6.3. Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt for BSE, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til 
det foreligger et negativt resultat på hurtigprøven, med mindre de disponeres i samsvar med artikkel 4 nr. 2 
bokstav a), b) eller e) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002.

6.4. Alle kroppsdeler, herunder huden, til et dyr med et positivt eller usikkert resultat på hurtigprøven, skal 
disponeres i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav a), b) eller e) i forordning (EF) nr. 1774/2002, bortsett fra 
materiale som skal beholdes i forbindelse med registrene fastsatt i kapittel B del III).»

2. I vedlegg X kapittel C gjøres følgende endringer:

a) I nr. 3.1 skal bokstav a) og b) lyde:

«a) Tilfeller under mistanke

Prøver fra storfe som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 nr. 2, 
skal umiddelbart gjennomgå bekreftende undersøkelser ved hjelp av minst én av følgende metoder og 
protokoller som er fastsatt i siste utgave av håndboken:

i) immunhistokjemisk metode (IHC),

ii) SAF-immunoblot-metode eller alternativ metode godkjent av OIE,

iii) påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmikroskopi,

iv) histopatologisk undersøkelse,

v) kombinasjon av hurtigprøver i henhold til tredje ledd.

Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, skal vevene gjennomgå 
en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene.

Hurtigprøver kan brukes både til den første undersøkelsen av tilfeller under mistanke og, dersom resultatet 
er usikkert eller positivt, til etterfølgende bekreftelse, i samsvar med retningslinjene fra Fellesskapets 
referanselaboratorium og forutsatt at

i) den bekreftende undersøkelsen utføres på et nasjonalt referanselaboratorium for TSE, og

ii) en av de to hurtigprøvene er Western blot, og

iii) den andre hurtigprøven

– omfatter en negativ vevskontrollprøve og en BSE-prøve som positiv vevskontrollprøve,

– er av en annen type enn prøven som brukes til den første undersøkelsen, og

iv) dersom den første hurtigprøven er Western blot, resultatet av prøven dokumenteres og oversendes det 
nasjonale referanselaboratoriet for TSE, og

v) dersom resultatet av den første undersøkelsen ikke bekreftes av den etterfølgende hurtigprøven, 
prøven undersøkes ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene. Dersom den histopatologiske 
undersøkelsen brukes for dette formål, men resultatet er usikkert eller negativt, må vevene gjennomgå 
en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene.

Dersom resultatet av en av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første ledd punkt i)-v) er positivt, skal 
dyret anses som et positivt BSE-tilfelle.
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b) BSE-overvåking

Prøver fra storfe som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III 
kapittel A del I, skal undersøkes ved hjelp av en hurtigprøve.

Dersom resultatet av hurtigprøven er usikkert eller positivt, skal prøven umiddelbart gjennomgå 
bekreftende undersøkelser ved hjelp av minst én av følgende metoder og protokoller som er fastsatt i siste 
utgave av håndboken:

i) immunhistokjemisk metode (IHC),

ii) SAF-immunoblot-metode eller alternativ metode godkjent av OIE,

iii) påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmikroskopi,

iv) histopatologisk undersøkelse,

v) kombinasjon av hurtigprøver i henhold til fjerde ledd.

Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, skal vevene gjennomgå 
en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene.

Hurtigprøver kan brukes både til den første undersøkelsen og, dersom resultatet er usikkert eller positivt, 
til etterfølgende bekreftelse, i samsvar med retningslinjene fra Fellesskapets referanselaboratorium og 
forutsatt at

i) den bekreftende undersøkelsen utføres på et nasjonalt referanselaboratorium for TSE, og

ii) en av de to hurtigprøvene er Western blot, og

iii) den andre hurtigprøven

– omfatter en negativ vevskontrollprøve og en BSE-prøve som positiv vevskontrollprøve,

– er av en annen type enn prøven som brukes til den første undersøkelsen, og

iv) dersom den første hurtigprøven er Western blot, resultatet av prøven dokumenteres og oversendes det 
nasjonale referanselaboratoriet for TSE, og

v) dersom resultatet av den første undersøkelsen ikke bekreftes av den etterfølgende hurtigprøven, 
prøven undersøkes ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene. Dersom den histopatologiske 
undersøkelsen brukes for dette formål, men resultatet er usikkert eller negativt, må vevene gjennomgå 
en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene.

Et dyr skal anses som et positivt BSE-tilfelle dersom resultatet av hurtigprøven er positivt eller usikkert, og 
resultatet av minst én av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første ledd punkt i)-v) er positivt.»

b) I nr. 3.2 skal bokstav a) lyde:

«a) Tilfeller under mistanke

Prøver fra sauer og geiter som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 12 nr. 2, skal umiddelbart gjennomgå bekreftende undersøkelser ved hjelp av minst én av følgende 
metoder og protokoller som er fastsatt i siste utgave av håndboken:

i) immunhistokjemisk metode (IHC),

ii) SAF-immunoblot-metode eller alternativ metode godkjent av OIE,

iii) påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmikroskopi,

iv) histopatologisk undersøkelse.

Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, skal vevene gjennomgå 
en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene.
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Hurtigprøver kan brukes til den første undersøkelsen av tilfeller under mistanke. Slike prøver kan ikke 
brukes til etterfølgende bekreftelse.

Dersom resultatet av hurtigprøven som brukes til den første undersøkelsen av tilfeller under mistanke, 
er positivt eller usikkert, skal prøven gjennomgå en av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første 
ledd punkt i)-iv). Dersom den histopatologiske undersøkelsen brukes for dette formål, men resultatet er 
usikkert eller negativt, skal vevene gjennomgå en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre 
bekreftelsesmetodene eller -protokollene.

Dersom resultatet av en av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første ledd punkt i)-v) er positivt, skal 
dyret anses som et positivt TSE-tilfelle, og det skal utføres en ytterligere undersøkelse i samsvar med 
bokstav c).»

c) I nr. 3.2 skal overskriften til bokstav c) lyde:

«c) Ytterligere undersøkelse av positive TSE-tilfeller»

d) I nr. 3.2 bokstav c) skal punkt i) lyde:

«i) Første molekylære undersøkelse med skjelnende immunoblot-metode

Prøver fra kliniske tilfeller under mistanke og fra dyr som er undersøkt i samsvar med vedlegg III kapittel A 
del II nr. 2 og 3, som etter undersøkelsene nevnt i bokstav a) eller b) anses som positive TSE-tilfeller, 
men ikke er tilfeller av atypisk skrapesyke, eller som viser egenskaper som etter prøvingslaboratoriets 
vurdering gjør det nødvendig med undersøkelse, skal sendes til videre undersøkelse med en første 
molekylær typebestemmelse til:

– Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Laboratoire de pathologie bovine, 31 avenue 
Tony Garnier, BP 7033, F-69342, Lyon Cedex, Frankrike,

– Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Det 
forente kongerike, eller

– et laboratorium som er utpekt av vedkommende myndighet, som med godt resultat har gjennomgått 
egnethetsprøving i bruken av en metode for molekylær typebestemmelse, organisert av Fellesskapets 
referanselaboratorium.»

e) I nr. 3.2 bokstav c) ii) endres «skrapesyke» til «TSE».

f) Nr. 4 skal lyde:

«4. Hurtigprøver

Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal følgende 
metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av BSE hos storfe:

– immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av det proteinase K-resistente 
fragmentet PrPRes (Prionics-Check Western-prøve),

– ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsmetode og en ELISA-teknikk 
ved hjelp av en forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer-prøve og Enfer TSE Kit versjon 2.0, 
automatisert prøvetillaging),

– mikroplatebasert immunologisk analyse for påvisning av PrPSc (Enfer TSE versjon 3),

– immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes ved hjelp av TeSeE SAP Detection 
kit, gjennomført etter denaturering og konsentrering ved hjelp av TeSeE Purification kit (Bio-Rad 
TeSeE-hurtigprøve),

– mikroplatebasert immunologisk analyse (ELISA) som påviser proteinase K-resistent PrPRes med 
monoklonale antistoffer (Prionics-Check LIA-prøve),
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– immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrPSc-binding og et monoklonalt 
påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test 
Kit, EIA),

– immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for 
påvisning av proteinase K-resistente PrP-fraksjoner (Prionics Check PrioSTRIP),

– tosidig immunologisk analyse ved bruk av to ulike monoklonale antistoffer rettet mot to epitoper som 
finnes i fullt utfoldet PrPSc hos storfe (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

– ELISA-prøve (Sandwich-metoden) for påvisning av proteinase K-resistent PrPSc (Roche Applied 
Science PrionScreen).

Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal følgende 
metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av TSE hos sauer og geiter:

– immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes ved hjelp av TeSeE SAP Detection 
kit, gjennomført etter denaturering og konsentrering ved hjelp av TeSeE Purification kit (Bio-Rad 
TeSeE-hurtigprøve),

– immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes ved hjelp av TeSeE Sheep/
Goat Detection kit, gjennomført etter denaturering og konsentrering ved hjelp av TeSeE Sheep/Goat 
Purification kit (Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat-hurtigprøve),

– ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsmetode og en ELISA-teknikk med 
bruk av en forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer TSE Kit versjon 2.0),

– mikroplatebasert immunologisk analyse for påvisning av PrPSc (Enfer TSE versjon 3),

– immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrPSc-binding og et monoklonalt 
påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE Antigen-
Scrapie Test Kit, EIA),

– immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av det proteinase K-resistente 
fragmentet PrPRes (Prionics-Check Western Small Ruminant test),

– mikroplatebasert kjemiluminescent immuniserende analyse for påvisning av proteinase K-resistent 
PrPSc (Prionics Check LIA Small Ruminants).

I alle disse prøvene må vevsprøven som brukes, være i samsvar med produsentens bruksanvisning.

Produsentene av hurtigprøvene må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av Fellesskapets 
referanselaboratorium, og som sikrer at prøvens kvalitet ikke endres. Produsentene må framlegge 
prøveprotokollene for Fellesskapets referanselaboratorium.

Det kan foretas endringer av hurtigprøvene og prøveprotokollene bare dersom Fellesskapets 
referanselaboratorium er underrettet på forhånd, og forutsatt at Fellesskapets referanselaboratorium 
konkluderer med at endringen ikke påvirker hurtigprøvens følsomhet, nøyaktighet eller pålitelighet. Denne 
konklusjonen skal meddeles Kommisjonen og de nasjonale referanselaboratoriene.»

_______________


