27.8.2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 49/3

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 571/2008

2015/EØS/49/02

av 19. juni 2008
om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn
til kriteriene for revisjon av de årlige overvåkingsprogrammene for BSE(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

for Kommisjonen en anmodning om revisjon av sine
overvåkingsprogrammer for BSE, må det fastsettes
kriterier for hvordan en forbedring i den epidemiologiske
situasjonen med hensyn til BSE skal dokumenteres.

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)

2)

3)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å
forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform
encefalopati (TSE) hos dyr. I henhold til forordningen
skal hver medlemsstat gjennomføre et årlig program
for overvåking av TSE på grunnlag av aktiv og passiv
overvåking.
I artikkel 6 nr. 1b i forordning (EF) nr. 999/2001 er
det fastsatt at medlemsstater som kan dokumentere
en forbedring i den epidemiologiske situasjonen
på sitt territorium, kan anmode om at de årlige
overvåkingsprogrammene revideres.
Flere medlemsstater der det er påvist en positiv utvikling
i den epidemiologiske situasjonen med hensyn til bovin
spongiform encefalopati (BSE), har uttrykt interesse for
å få revidert sine årlige programmer for overvåking av
BSE. For at disse medlemsstatene skal kunne framlegge

4)

Disse kriteriene er epidemiologiske indikatorer for en
kvantitativ vurdering av utviklingen av BSE-situasjonen i
medlemsstatene gjennom årene.

5)

Av hensyn til klarhet og sammenheng bør disse kriteriene
fastsettes i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001.

6)

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

7)

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 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, 19. juni 2008.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

______________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 20.6.2008, s. 4,
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. Forordningen sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 357/2008 (EUT L 111 av 23.4.2008, s. 3).
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VEDLEGG

I kapittel A del I i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nytt nr. 7 lyde:

«7.

Revisjon av de årlige programmene for overvåking av BSE nevnt i artikkel 6 nr. 1b

7.1. Medlemsstatenes anmodninger

Medlemsstatenes anmodninger til Kommisjonen om revisjon av deres årlige programmer for overvåking av BSE
skal inneholde minst følgende:

a) opplysninger om det system for årlig BSE-overvåking som har vært anvendt de siste seks årene på
medlemsstatens territorium, herunder detaljert dokumentasjon som viser at de epidemiologiske kriteriene i
nr. 7.2 er oppfylt,

b) opplysninger om det system for identifikasjon og sporbarhet med hensyn til storfe, som omhandlet i artikkel 6
nr. 1b tredje ledd bokstav b), som har vært anvendt de siste seks årene på medlemsstatens territorium, herunder
en detaljert beskrivelse av hvordan den edb—baserte databasen nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og
rådsforordning 1760/2000(*) virker,

c) opplysninger om fôrforbud på medlemsstatens territorium de siste seks årene, herunder en detaljert beskrivelse
av håndhevingen av fôrforbudet for produksjonsdyr nevnt i artikkel 6 nr. 1b tredje ledd bokstav c), inklusive
en prøvetakingsplan og antallet og arten av overtredelser som er fastslått samt resultatene av oppfølgingen,

d) en detaljert beskrivelse av det foreslåtte reviderte overvåkingsprogrammet for BSE, herunder det geografiske
området der programmet skal gjennomføres og en beskrivelse av delpopulasjonene av storfe som skal
omfattes av det reviderte programmet for overvåking av BSE, inklusive opplysninger om aldersgrenser og
antall prøver som skal undersøkes,

e) resultatet av en omfattende risikoanalyse som viser at det reviderte overvåkingsprogrammet for BSE vil sikre
vern av menneskers og dyrs helse. Risikoanalysen skal inneholde en analyse av fødselskohort eller andre
relevante undersøkelser som viser at de risikoreduserende tiltakene, herunder fôrforbudet nevnt i artikkel 6
nr. 1b tredje ledd bokstav c), er gjennomført på en effektiv måte.

7.2. Epidemiologiske kriterier
Anmodninger om revisjon av et overvåkingsprogram for BSE kan godtas bare dersom den berørte medlemsstat
kan dokumentere at følgende epidemiologiske kriterier, i tillegg til kravene fastsatt i artikkel 6 nr. 1b tredje ledd
bokstav a), b) og c), er oppfylt på deres territorium:

a) I minst seks sammenhengende år etter datoen for gjennomføringen av Fellesskapets kartleggingsprogram for
BSE nevnt i artikkel 6 nr. 1b tredje ledd bokstav b),

i)

har den gjennomsnittlige reduksjonen i årlig BSE-forekomst påvist hos populasjonen av voksent storfe
(over 24 måneder) vært større enn 20 %, og det samlede antall BSE-angrepne dyr av storfe født etter
gjennomføringen av Fellesskapets totale fôrforbud for produksjonsdyr, som omhandlet i artikkel 6 nr. 1b
tredje ledd bokstav c), har utgjort høyst 5 % av det samlede antall bekreftede BSE‑tilfeller,
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eller
ii) har den årlige BSE-forekomsten påvist hos populasjonen av voksent storfe (over 24 måneder)
sammenhengende vært lavere enn 1/100 000,
eller
iii) har det samlede antall bekreftede BSE-tilfeller sammenhengende vært under fem, for en medlemsstat
med en populasjon av voksent storfe (over 24 måneder) på mindre enn 1 000 000 dyr.
b) Etter seksårsperioden nevnt i bokstav a) har det ikke vært noen tegn på at den epidemiologiske situasjonen
med hensyn til BSE har forverret seg.
______________
(*) EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1.»
________________
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