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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 23 første ledd, 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 og 2 i forordning (EF) 
nr. 999/2001 er det forbudt å bruke animalske proteiner 
i fôrvarer til drøvtyggere og andre dyr. I vedlegg IV til 
forordningen er det fastsatt unntak fra dette forbudet.

3) Ved kommisjonsdirektiv 2003/126/EF av 23. desember 
2003 om analysemetoden for bestemmelse av 
bestanddeler av animalsk opprinnelse i forbindelse med 
offentlig kontroll av fôrvarer(2) er det fastsatt at offentlig 
analyse av fôr med sikte på offentlig å kontrollere 
forekomst av, identifisering av og/eller anslag over 
mengden av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr, 
skal foretas i samsvar med nevnte direktiv.

4) For dette formål har Fellesskapets referanselaboratorium 
for påvisning av animalske proteiner i fôr (CRA-W) 
innenfor rammen av sitt årlige arbeidsprogram utført 
egnethetsprøving av laboratorier, som har vist at 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 27.2.2009, s. 17, 
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) EUT L 339 av 24.12.2003, s. 78.

laboratoriene effektivt kan påvise små mengder animalske 
bestanddeler i fôrvarer ved hjelp av den analysemetoden 
som er beskrevet i direktiv 2003/126/EF.

5) Denne forbedringen av laboratorienes prestasjoner 
har ført til at det er påvist utilsiktet forekomst av 
beinsplinter, særlig i rot- og knollvekster. I henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å 
sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt 
bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(3), 
skal det treffes egnede tiltak ved manglende overholdelse, 
som kan omfatte destruering av sendingen.

6) I del II punkt A bokstav d) i vedlegg IV til forordning 
(EF) nr. 999/2001 er det fastsatt et unntak fra forbudet 
i forordningens artikkel 7 nr. 1 og 2 som innebærer at 
medlemsstatene etter påvisning av beinsplinter kan tillate 
fôring av produksjonsdyr med rot- og knollvekster og 
fôrvarer som inneholder slike produkter, dersom det er 
foretatt en gunstig risikovurdering.

7) Det er påvist at forurensing fra miljøet med for eksempel 
beinsplinter ikke kan unngås under innhøsting av 
fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse. Følgelig bør 
unntaket for rot- og knollvekster fastsatt i del II punkt A 
bokstav d) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 
utvides til under visse omstendigheter å omfatte alle 
fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse.

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

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

(3) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 163/2009

av 26. februar 2009

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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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I del II i vedlegg IV til forordning (EØF) nr. 999/2001 skal 
punkt A bokstav d) lyde:

«d) fôring av produksjonsdyr med fôrmidler av vegetabilsk 
opprinnelse og fôrvarer som inneholder slike 
produkter, kan etter påvisning av en ubetydelig mengde 

beinsplinter tillates av medlemsstatene dersom det er 
foretatt en gunstig risikovurdering. Risikovurderingen 
skal minst omfatte mengden av forurensning og den 
mulige forurensningskilden samt sendingens endelige 
bestemmelsessted.»

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

____________


