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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 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 visse typer 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 kapittel A i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 
er det fastsatt utryddelsestiltak som skal iverksettes etter 
bekreftet forekomst av TSE hos sauer og geiter. Dersom 
det bekreftes forekomst av andre typer TSE enn bovin 
spongiform encefalopati (BSE) hos en sau eller geit, 
skal utryddelsestiltakene enten bestå av nedslakting og 
fullstendig destruering av alle dyr på driftsenheten eller 
nedslakting og fullstendig destruering av alle sauer som 
er genetisk mottakelige for skrapesyke på driftsenheten 
og nedslakting og fullstendig destruering av alle geiter på 
driftsenheten ettersom genetisk resistens mot skrapesyke 
ikke er påvist hos geiter. 

3) I kapittel A i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 
er det også fastsatt at medlemsstatene på visse vilkår kan 
utsette destrueringen av dyrene med inntil fem avlsår. Når 
det gjelder sauer og geiter som holdes for produksjon av 
melk beregnet på å bringes i omsetning, kan imidlertid 
nedslaktingen og destrueringen av dyrene utsettes bare i 
inntil 18 måneder. I forordning (EF) nr. 999/2001 er ikke 
startdatoen for dette tidsrommet på 18 måneder fastsatt. 
Av hensyn til rettssikkerheten på unionsplan bør vedlegg 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 26.2.2011, s. 56, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2012 av 10. februar 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 1.

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

VII til nevnte forordning endres slik at nevnte tidsrom 
starter den datoen indekstilfellet blir bekreftet.

4) I tillegg viste i juli 2010 de foreløpige resultatene av 
en vitenskapelig undersøkelse(2) utført av kypriotiske 
myndigheter under tilsyn av Den europeiske unions 
referanselaboratorium (EURL) for TSE at det muligens 
finnes en genetisk resistens mot skrapesyke hos geiter. De 
endelige resultatene av undersøkelsen er imidlertid ikke 
forventet å være tilgjengelig før andre halvår av 2012.

5) Hvis nevnte undersøkelse bekrefter at det finnes resistens 
mot skrapesyke, kan det være hensiktsmessig å endre 
forordning (EF) nr. 999/2001 fra januar 2013, slik 
at geiter som er resistente mot skrapesyke unntas fra 
kravene om nedslakting og fullstendig destruering fastsatt 
i kapittel A i vedlegg VII til nevnte forordning. For å 
unngå unødvendig nedslakting og fullstendig destruering 
av geiter som kan bli vurdert som resistente mot 
skrapesyke i nær framtid, er det hensiktsmessig å forlenge 
utsettelsesperioden for disse dyrene på driftsenheter der 
dyr holdes for produksjon av melk beregnet på å bringes 
i omsetning, til 31. desember 2012 dersom indekstilfellet 
ble bekreftet før 1. juli 2011.

6) I vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt 
regler for import til Unionen av levende dyr, embryoer, 
egg og produkter av animalsk opprinnelse. Kapittel C i 
nevnte vedlegg fastsetter reglene for import av produkter 
fra storfe, sauer og geiter, og særlig gelatin.

7) I artikkel 16 i forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt 
at gelatin fra huder og skinn fra friske drøvtyggere 
ikke skal være underlagt restriksjoner når de bringes 
i omsetning i henhold til visse bestemmelser i nevnte 
forordning. Derfor bør import til Unionen av gelatin fra 
huder og skinn fra friske drøvtygger heller ikke være 
underlagt disse restriksjonene.

(2) http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1371.html
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8) I kapittel D i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 
er det fastsatt regler for import av animalske biprodukter 
og bearbeidede produkter fra storfe, sauer og geiter.

9) Visse animalske biprodukter og avledede produkter, 
som definert i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse 
av hygieneregler for animalske biprodukter og 
avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, 
og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 
(forordningen om animalske biprodukter)(1), utgjør ingen 
risiko for overføring av TSE til mennesker eller dyr. 
Kravene til hygienesertifikat fastsatt i kapittel D i vedlegg 
IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ikke få 
anvendelse på import av slike produkter.

10) Vedlegg VII og XI til forordning (EF) nr. 999/2001 bør 
derfor endres.

11) Forordning (EF) nr. 1069/2009 får anvendelse fra 4. mars 
2011. For å sikre klarhet og sammenheng i Unionens

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.

  regelverk bør endringene i kapittel D i vedlegg IX til 
forordning (EF) nr. 999/2001 ved denne forordning også 
få anvendelse fra nevnte dato.

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 VII og IX 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.

Nr. 2 bokstav b) i vedlegget til denne forordning får anvendelse 
fra 4. mars 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

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

1)  I kapittel A i vedlegg VII gjøres følgende endringer:

a)  Nr. 2.3 bokstav f) skal lyde:

«f)  når forekomsten av ARR-allelet innenfor rasen eller driftsenheten er lav eller 0, eller når det anses som 
nødvendig for å unngå innavl, kan en medlemsstat beslutte å utsette nedslaktingen og den fullstendige 
destrueringen av dyrene nevnt i nr. 2.3 bokstav b) i) og ii) i et tidsrom på inntil fem avlsår fra den 
dato indekstilfellet blir bekreftet, forutsatt at det ikke finnes noen andre avlsværer på driftsenheten enn 
avlsværer med genotypen ARR/ARR.

 Når det gjelder sauer og geiter som holdes for produksjon av melk beregnet på å bringes i omsetning, 
kan imidlertid nedslaktingen og den fullstendige destrueringen bare utsettes i et tidsrom på høyst 18 
måneder fra den dato indekstilfellet blir bekreftet, unntatt for geiter, der nedslaktingen og den fullstendige 
destrueringen kan utsettes til 31. desember 2012 dersom indekstilfellet bekreftes før 1. juli 2011.»

b)  Følgende nr. innsettes etter nr. 2.4:

«2.5  I påvente av nedslaktingen og den fullstendige destrueringen av dyrene nevnt i nr. 2.3 bokstav b) i) og ii), 
herunder dyr der nedslakting og fullstendig destruering har blitt utsatt som fastsatt i nr. 2.3 bokstav f), skal 
tiltakene fastsatt i nr. 3.1 bokstav a) og b), nr. 3.2 og nr. 3.3 bokstav a) og b) første strekpunkt og bokstav 
d) gjelde på driftsenheten(e).»

2)  I vedlegg IX gjøres følgende endringer:

a)  i kapittel C skal del A lyde:

«DEL A

Produkter

Følgende produkter fra storfe, sauer og geiter, som definert i nr. 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7 og 7.9 i 
vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(*) skal være underlagt vilkårene fastsatt 
i del B, C og D i dette kapittel, avhengig av opprinnelsesstatens BSE-risikokategori:

– ferskt kjøtt,

– kvernet kjøtt,

– bearbeidet kjøtt,

– kjøttprodukter,

– smeltet animalsk fett,

– fettgrever,

– gelatin unntatt gelatin fra huder eller skinn,

– behandlede tarmer.

______________
(*) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.»
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b)  Kapittel D skal lyde:

«KAPITTEL D

Import av animalske biprodukter fra storfe, sauer og geiter samt bearbeidede produkter framstilt av 
disse

DEL A

Animalske biprodukter

Dette kapittel får anvendelse på følgende animalske biprodukter og avledede produkter, som fastsatt i nr. 1 og 
2 i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(*) forutsatt at nevnte produkter har 
opprinnelse fra storfe, sauer og geiter:

a)  smeltet fett fra kategori 2-materiale, som er beregnet på bruk som organisk gjødsel eller 
jordforbedringsmiddel, som fastsatt i nr. 22 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller deres 
utgangsmateriale eller halvfabrikater,

b)  bein eller beinprodukter fra kategori 2-materiale,

c)  smeltet fett fra kategori 3-materiale, som er beregnet på bruk som organisk gjødsel, jordforbedringsmiddel 
eller fôr, som fastsatt i nr. 22 og 25 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller deres utgangsmateriale 
eller halvfabrikater,

d)  fôr til kjæledyr og tyggesaker til hunder,

e)  blodprodukter,

f)  bearbeidet animalsk protein,

g)  bein eller beinprodukter fra kategori 3-materiale,

h)  gelatin fra andre materialer enn huder og skinn,

i)  kategori 3-materiale og avledede produkter som ikke er nevnt i bokstav c) til h) unntatt:

i)  ferske huder og skinn, behandlede huder og skinn,

ii)  gelatin fra huder og skinn,

iii)  fettderivater,

iv)  kollagen.

DEL B

Krav til hygienesertifikater

Ved import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sauer og geiter nevnt i del A skal det 
framlegges et hygienesertifikat som attesterer at

a)  de animalske biproduktene eller avledede produktene ikke inneholder og ikke er avledet av spesifisert 
risikomateriale eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og at dyrene som de 
animalske biproduktene eller avledede produktene er avledet fra, ikke er slaktet etter bedøving ved 
innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av 
sentralnervevev ved hjelp av et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen, eller

b)  de animalske biproduktene eller avledede produktene verken inneholder eller er framstilt av andre 
materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat 
eller region som ved en beslutning truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 er klassifisert som en stat eller 
region med ubetydelig BSE-risiko.

I tillegg til bokstav a) og b) skal det ved import av de animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i del 
A som inneholder melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er beregnet på fôr til drøvtyggere, 
framlegges et hygienesertifikat som attesterer at
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c)  sauene og geitene som produktene av animalsk opprinnelse er framstilt av må siden fødselen eller de siste 
tre årene ha vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen offisielle forflytningsrestriksjoner på 
grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende krav:

i)  Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten.

ii)  Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke, eller dersom et tilfelle av klassisk 
skrapesyke er blitt bekreftet:

– har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt nedslaktet og destruert

– har alle geiter og sauer på driftsenheten blitt nedslaktet og destruert, unntatt avlsværer med 
genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel.

iii)  Sauer og geiter, med unntak av sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten 
bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii),

eller

d)  for animalske biprodukter eller avledede produkter beregnet på en medlemsstat oppført i vedlegget til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(**) må sauene og geitene som disse produktene er framstilt av, 
siden fødselen eller de siste sju årene uten avbrudd ha vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført 
noen offisielle forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har 
oppfylt følgende krav:

i)  Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten.

ii)  Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke, eller dersom et tilfelle av klassisk 
skrapesyke er blitt bekreftet:

– har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt nedslaktet og destruert

– har alle geiter og sauer på driftsenheten blitt nedslaktet og destruert, unntatt avlsværer med 
genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel.

iii)  Sauer og geiter, med unntak av sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten 
bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii).

______
(*) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.

  (**)  EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28.»

_____________


