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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS

frá 4. desember 2000

um tilteknar verndarráðstafanir vegna smitandi heilahrörnunar og notkun  
dýraprótína í fóðri (*)

(2000/766/EB)

2005/EES/27/01

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/425/EBE frá 26. júní 1990 
um eftirlit með dýraheilbrigði og dýrarækt í viðskiptum innan 
Bandalagsins með tiltekin dýr á fæti og afurðir til að stuðla að 
því að hinum innri markaði verði komið á (1), einkum 4. mgr. 
10. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 
1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits 
með afurðum sem fluttar eru inn til Bandalagsins frá þriðju 
löndum (2), einkum 22. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Reglur Bandalagsins um eftirlit með tilteknu, unnu dýra-
prótíni í fóðri fyrir jórturdýr öðluðust gildi í júlí 1994.

2) Í sumum aðildarríkjanna hafa verið skráð tilfelli kúariðu 
(BSE) hjá dýrum sem eru fædd 1995 og síðar.

3) Á grundvelli vísindalegs álits samþykkti fram-
kvæmdastjórnin ýmsar ráðstafanir er varða fóður, þ.m.t. 
strangir vinnslustaðlar, sem talið er að gagnist best til að 
gera smitefni riðuveiki og kúariðu óvirkt við framleiðslu 
unninna spendýraprótína, útilokun tiltekinna áhættuefna í 
framleiðsluferli fóðurs og virkar eftirlitsráðstafanir til að 
afstýra því að kúariðusmitað efni berist í framleiðsluferli 
fóðurs. Hinn 27. og 28. nóvember 2000 samþykkti vísinda-
stýrinefndin álit. Í álitinu er mælt með því að íhugað verði 
að banna dýraprótín í dýrafóðri tímabundið ef ekki er unnt 
að útiloka hættuna á víxlmengun milli nautgripafóðurs og 
fóðurs sem ætlað er öðrum dýrum og inniheldur e.t.v. 
kúariðusmitað dýraprótín.

4) Sum aðildarríkjanna hafa tilkynnt að framkvæmd á 
löggjöf Bandalagsins um fóður sé ekki sem skyldi og hafa 
þar af leiðandi gert verndarráðstafanir.

5) Skoðun á vegum Bandalagsins hefur leitt í ljós að 
kerfisbundinn misbrestur hefur verið á því að reglum 
Bandalagsins hafi verið hrint í framkvæmd í nokkrum 
aðildarríkjum.

6) Í ljósi þessa þykir rétt að banna tímabundið í varúðar-
skyni að nota dýraprótín í fóður uns nýtt heildarmat 
hefur farið fram á framkvæmd löggjafar Bandalagsins 
í aðildarríkjunum. Þar eð slíkt bann getur án tilhlýði-
legs eftirlits haft vissar afleiðingar fyrir umhverfið er 
nauðsynlegt að tryggja að dýraúrgangi sé safnað saman 
og hann sé fluttur, unninn, geymdur og honum fargað á 
öruggan hátt.

7) Áætlað er að yfirgripsmikil prófunaráætlun Bandalagsins 
hefjist 1. janúar 2001. Áætlunin kemur til með að láta 
eftir raunhæf gögn um algengi kúariðu í aðildarríkjunum. 
Af gögnunum verður unnt að ráða hversu skilvirk löggjöf 
Bandalagsins um fóður er og í hvaða aðildarríkjum sá 
möguleiki er enn fyrir hendi að kúariðusmit viðhaldist 
vegna þess að notað er unnið dýraprótín. Þessar 
upplýsingar ber að nota við endurskoðun ráðstafana sem 
mælt er fyrir um með þessari ákvörðun.

8) Fastanefnd um dýraheilbrigði hefur ekki sent frá sér 
jákvætt álit.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Í þessari ákvörðun er með „unnu dýraprótíni“ átt við kjöt- 
og beinamjöl, kjötmjöl, beinamjöl, blóðmjöl, þurrkaðan 
blóðvökva og aðra hluta blóðs, vatnsrofin prótín, mjöl úr 
hófum og klaufum, hornamjöl, mjöl úr sláturúrgangi alifugla, 
fiðurmjöl, þurrkaða hamsa, fiskimjöl, tvíkalsíumfosfat, gelatín 
og aðrar áþekkar afurðir, þ.m.t. blöndur, fóður, aukefni í fóðri 
og forblöndur sem innihalda þessar afurðir.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu banna unnið dýraprótín sem fóður fyrir 
húsdýr sem eru alin og ræktuð til matvælaframleiðslu.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 306, 7.12.2000, bls. 32. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2003 frá 20. júní 2003 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 51, 9.10.2003,  
bls. 1.

(1) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 29. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 92/118/EBE (Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 49).

(2) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9.
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2.    Bannið, sem um getur í 1. mgr., gildir ekki um 
notkun: 

— fiskimjöls sem fóður fyrir önnur dýr en jórturdýr í sam-
ræmi við eftirlitsráðstafanir, sem verða ákveðnar í sam-
ræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 17. gr. 
tilskipunar ráðsins 89/662/EBE frá 11. desember 1989 
um dýraheilbrigðiseftirlit í viðskiptum innan Banda-
lagsins til að stuðla að því að hinum innri markaði verði 
komið á (1), 

— gelatíns úr dýrum, sem ekki eru jórturdýr, til að hjúpa 
með því aukefni í skilningi tilskipunar ráðsins 
70/524/EBE frá 23. nóvember 1970 um aukefni í  
fóðri (2), 

— tvíkalsíumfosfats og vatnsrofinna prótína sem eru fram-
leidd í samræmi við skilyrði sem verða sett í samræmi 
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 17. gr. 
tilskipunar 89/662/EBE, 

— mjólkur og mjólkurafurða sem fóður fyrir húsdýr sem 
eru alin og ræktuð til matvælaframleiðslu. 

3. gr. 

1.   Að frátöldum þeim undanþágum, sem mælt er fyrir um 
í 2. mgr. 2. gr., skulu aðildarríkin: 

a) banna að markaðssetja, versla með, flytja inn frá þriðju 
löndum og flytja út til þriðju landa unnið dýraprótín, 
ætlað sem fóður fyrir húsdýr sem eru alin og ræktuð til 
matvælaframleiðslu, 

b) sjá til þess að allt unnið dýraprótín, ætlað sem fóður 
fyrir húsdýr sem eru alin og ræktuð til matvæla-
framleiðslu, sé innkallað af markaði, dreifileiðum og úr 
geymslu á býlum. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að dýraúrgangi, eins og 
hann er skilgreindur í tilskipun 90/667/EBE (3), sé safnað 
saman og hann sé fluttur, unninn, geymdur og honum 
fargað í samræmi við þá tilskipun, ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 97/735/EB (4) og ákvörðun ráðsins 
1999/534/EB (5). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. janúar 2001. 

Hún gildir til 30. júní 2001. 

Framkvæmdastjórnin getur, fyrir 30. júní 2001, lagað þessa 
ákvörðun að aðstæðum í hverju aðildarríki í ljósi niður-
staðna skoðunar á vegum Bandalagsins og nýgengi kúariðu, 
sem ráða má af niðurstöðum vöktunar vegna kúariðu, 
einkum með tilliti til prófunar á nautgripum sem eru eldri en 
30 mánaða, eins og ákveðið er með ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2000/764/EB (6). 

5. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 4. desember 2000. 

 
Fyrir hönd ráðsins, 

J. GLAVANY 

forseti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 13. Tilskipuninni var síðast breytt 

með tilskipun 92/118/EBE (Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 4). 
(2) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt 

með tilskipun 1999/70/EB (Stjtíð. EB L 80, 25.3.1999, bls. 20). 

 
 
 
 
 
 
(3) Tilskipun ráðsins 90/667/EBE frá 27. nóvember 1990  um reglur um 

heilbrigðiseftirlit með förgun og vinnslu skepnuúrgangs, markaðssetningu 
hans og ráðstafanir til að koma í veg fyrir lifandi smitefni í fóðri úr 
dýraafurðum, þar á meðal fiskafurðum, og um breytingu á tilskipun 
90/425/EBE EBE (Stjtíð. EB L 363, 27.12.1990, bls. 51). Tilskipuninni 
var síðast breytt með aðildarlögunum frá 1994. 

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/735/EB frá 21. október 1997 
um tilteknar verndarráðstafanir vegna verslunar með tiltekin úrgangs-
efni frá spendýrum (Stjtíð. EB L 294, 28.10.1997, bls. 7). 
Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun ráðsins 1999/534/EB. 

(5) Ákvörðun ráðsins 1999/534/EB frá 19. júlí 1999 um ráðstafanir vegna 
vinnslu tiltekins dýraúrgangs til varnar gegn smitandi heilahrörnun og 
um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/735/EB 
(Stjtíð. EB L 204, 4.8.1999, bls. 37). 

(6) Stjtíð. EB L 305, 6.12.2000, bls. 35.  


