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                               ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                              2005/EES/27/04 

frá 27. mars 2002 

um breytingu á ákvörðun ráðsins 2000/766/EB og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
 2001/9/EB að því er varðar smitandi heilahrörnun og notkun dýraprótína í fóðri (*) 

(tilkynnt með númeri C(2002) 1277) 

 (2002/248/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/662/EBE frá 11. des-
ember 1989 um dýraheilbrigðiseftirlit í viðskiptum innan 
Bandalagsins til að stuðla að því að hinum innri markaði 
verði komið á (1), eins og henni var síðast breytt með til-
skipun 92/118/EBE (2), einkum 4. mgr. 9. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/425/EBE frá 26. júní 
1990 um eftirlit með dýraheilbrigði og dýrarækt í viðskipt-
um innan Bandalagsins með tiltekin dýr á fæti og afurðir til 
að stuðla að því að hinum innri markaði verði komið á (3), 
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 92/118/EBE, 
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 (4), einkum 22. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með ákvörðun ráðsins 2000/766/EB frá 4. desember 
2000 um tilteknar verndarráðstafanir vegna smitandi 
heilahrörnunar og notkun dýraprótína í fóðri (5) er 
bannað að nota unnið dýraprótín sem fóður fyrir til-
tekin húsdýr. Með skilyrðum, sem hafa verið sett með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/9/EB (6), 
eins og henni var breytt með ákvörðun 
2001/165/EB (7), gildir bannið ekki um notkun til-
tekinna, unninna dýraprótína. 

2) Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um 
forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna 
tegunda smitandi heilahrörnunar (8) er bannað að nota 
spendýraprótín, hvort sem það er unnið eða óunnið,

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 84, 28.3.2001, bls. 71. 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 395, 30.12.1989, bls. 13.  
(2)   Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 49. 
(3)   Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 29. 
(4)  Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9. 
(5)  Stjtíð. EB L 306, 7.12.2000, bls. 32. 
(6)  Stjtíð. EB L 2, 5.1.2001, bls. 32. 
(7)  Stjtíð. EB L 58, 28.2.2001, bls. 43. 
(8)  Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. 

sem fóður fyrir jórturdýr. Beitingu viðeigandi ákvæða 
var frestað með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 270/2002 (9). 

 
3) Til að gæta samræmis og forðast allar smitleiðir 

kúariðu skal víkka bannið við því að nota unnið dýra-
prótín sem fóður fyrir tiltekin húsdýr, sem sett var 
með ákvörðun 2000/766/EB, þannig að það taki til 
allra tegunda dýraprótíns í fóðri fyrir jórturdýr. 
Tiltekin dýraprótín, sem hvorki eru talin hafa í för 
með sér hættu á kúariðu né hindra eftirlit, skulu leyfð 
áfram. 

 
4) Egg og eggjaafurðir eru ekki talin hafa í för með sér 

hættu á smitandi heilahrörnun og því má fóðra húsdýr 
á eggjum og eggjaafurðum. 

 
5) Að því er varðar fóður fyrir önnur dýr en jórturdýr ber 

að skýra reglurnar um framleiðslu fiskimjöls að því er 
varðar starfsstöðvar sem framleiða bæði fisk og fisk-
afurðir til manneldis og fiskimjöl til nota sem fóður. 

 
6) Því ber að breyta ákvörðunum 2000/766/EB og 

2001/9/EB til samræmis við þetta. 
 
7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörð-

un, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mat-
vælaferli og heilbrigði dýra. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Ákvæðum 2. gr. ákvörðunar 2000/766/EB er breytt sem hér 
segir: 
 
1. Eftirfarandi komi í stað 1. mgr.: 
 

„1.    Aðildarríkin skulu banna: 
 
a) notkun prótíns úr dýrum sem fóður fyrir jórturdýr, 
 
b) notkun unnins dýraprótíns sem fóður fyrir húsdýr 

sem eru alin og ræktuð til matvælaframleiðslu.“ 

________________  

(9)  Stjtíð. EB L 45, 15.2.2002, bls. 4. 
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2. Í stað síðasta undirliðar 2. mgr. komi eftirfarandi: 
 

„—  mjólkur og mjólkurafurða og eggja og eggjaafurða.“ 
 

2. gr. 
 
Í stað 1. liðar I. viðauka við ákvörðun 2001/9/EB komi 
eftirfarandi: 
 

„1. Framleiða skal fiskimjöl í vinnslustöðvum sem 
framleiða eingöngu vörur úr fiski og sem lögbært 
yfirvald viðurkennir í þessu skyni í samræmi við 
2. mgr. 5. gr. tilskipunar ráðsins 90/667/EBE.“ 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi gildir frá 1. apríl 2002. 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 27. mars 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 


