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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af 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 (1), einkum fyrstu málsgrein 23. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 er mælt fyrir um reglur um 
niðurskurðarráðstafanir sem á að grípa til þegar smitandi 
heilahrörnun hefur verið staðfest í nautgripum, sauðfé 
eða geitum.

2) Í áliti sínu frá 14. september 2000 um lógun nautgripa vegna 
kúariðu komst vísindastýrinefndin að þeirri niðurstöðu 
að ná megi nánast sömu áhrifum með lógun dýra í 
fæðingaraldurshópi og með lógun hjarðar. Hinn 21. apríl 
2004 samþykkti vísindanefnd Matvælaöryggisstofnunar 
Evrópu um líffræðilega hættu álit þar sem niðurstaðan er 
sú að ekki séu fyrir hendi nægjanleg viðbótarrök fyrir því 
að breyta áliti vísindastýrinefndarinnar. Því ber að breyta 
ákvæðunum um lógun í reglugerð (EB) nr. 999/2001 til 
samræmis við þessi álit.

3) Til að forðast réttaróvissu varðandi löggjöf Bandalagsins 
er einnig nauðsynlegt að skýra skilgreininguna á 
aldurshópi að því er varðar kúariðu og til hvaða aðgerða 
skuli grípa varðandi dýr í sama aldurshópi til að forðast 
ólíkar túlkanir.

4) Þar að auki er nauðsynlegt að skýra hvernig beita skuli 
niðurskurðarráðstöfunum vegna smitandi heilahrörnunar 
að því er varðar ær með fangi og bújarðir með margar 
hjarðir. Til að takast á við vandamál við framkvæmd 
skal breyta reglunum að því er varðar bújarðir þar sem 
framleidd eru lömb til áframhaldandi fitunar, komu áa 
af óþekktri arfgerð á sýktar bújarðir og hversu lengi 
undanþágur skuli gilda að því er varðar eyðingu dýra 
á bújörðum eða úr búfjárkynjum þar sem tíðni ARR-
genasamsætunnar er lág.

5) Samkvæmt ráðleggingum í áliti vísindastýrinefndarinnar 
frá 4. apríl 2002 voru niðurskurðarráðstafanir vegna 
riðuveiki settar inn í reglugerð (EB) nr. 999/2001, eins og 
henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 260/2003 (2). Þessar ráðstafanir voru innleiddar 
smám saman með tilliti til stjórnunaratriða. Samkvæmt 
þeim gögnum sem nú liggja fyrir er afar ólíklegt að hræ 
af dýrum undir tveggja mánaða aldri innihaldi umtalsvert 
magn smitvirkra efna, að því tilskildu að sláturmaturinn, 
þ.m.t. höfuð, sé fjarlægður. Gera skal frekari breytingar á 
niðurskurðarráðstöfununum til að leysa vandann sem upp 
hefur komið í sumum aðildarríkjum í tengslum við þessi 
ungu dýr.

6) Rétt þykir að innleiða takmarkanir á bújörðum í kjölfar 
þess að upp kemur grunur um riðuveiki í sauðfé eða geit 
til að forðast flutning á öðrum hugsanlega sýktum dýrum 
áður en grunurinn er staðfestur.

7) Kröfur um prófanir til að aflétta megi takmörkunum á 
sýktum bújörðum hafa reynst óhóflega íþyngjandi þegar 
sauðfjárhjarðir eru stórar og skal breyta þeim. Einnig 
þykir rétt að skýra skilgreininguna á markhópum að því 
er varðar slíkar prófanir.

8) Mælt er fyrir um almennar reglur um viðskipti með og 
innflutning á sæði og fósturvísum úr sauðfé og geitum í 
tilskipun ráðsins 92/65/EBE (3). Í þessari reglugerð skal 
mæla fyrir um sértækar reglur um smitandi heilahrörnun 
vegna setningar sæðis og fósturvísa þessara dýrategunda 
á markað.

9) Í samræmi við núverandi ákvæði, sem kveðið er á um 
í reglugerð (EB) nr. 999/2001, um sérstakt áhættuefni 
til að undanskilja þvertinda lendarliða og brjóstliða frá 
skránni yfir sérstakt áhættuefni, skal einnig litið svo 
á að hryggtindar þessara hryggjarliða, hryggtindar og 
þvertindar hálsliða og miðspjaldskambur séu ekki taldir 
til sérstaks áhættuefnis.

10) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 999/2001 til 
samræmis við það.

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra.

REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 1492/2004

frá 23. ágúst 2004

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar ráðstafanir til 
að útrýma smitandi heilahrörnun í nautgripum, sauðfé og geitum, viðskipti með og innflutning á sæði og 

fósturvísum sauðfjár og geita og sérstakt áhættuefni (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 274, 24.8.2004, bls. 3. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2005 frá 29. apríl 
2005 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 46, 
15.9.2005, bls. 14.

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 876/2004 (Stjtíð. ESB L 162, 
30.4.2004, bls. 52).

(2) Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2003, bls. 7.
(3) Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 54. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/68/EB (Stjtíð. ESB L 139, 
30.4.2004, bls. 320). 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I., VII, VIII, IX. og XI. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 999/2001 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa 
reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ákvæði 3. og 4. liðar í viðaukanum við þessa reglugerð skulu 
taka gildi frá og með 1. janúar 2005. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 23. ágúst 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I., VII., VIII., IX. og XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 2. liðar í I. viðauka komi eftirfarandi: 

„2. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „innlent kúariðutilvik“: kúariðutilvik sem ekki hefur verið unnt að rekja með afgerandi hætti til sýkingar dýrsins 
fyrir innflutning þess sem lifandi dýrs, 

b) „lausafita“: innanfita og utanáliggjandi fita sem er fjarlægð við slátrun og stykkjun, einkum ný fita við hjarta, 
stórnetju og nýru í nautgripum og afskurðarfita sem fellur til við stykkjun, 

c) „aldurshópur“: hópur nautgripa sem í eru bæði: 

i. dýr fædd í sömu hjörð og sýkti nautgripurinn, og innan við tólf mánuðum fyrir eða eftir burð sýkta dýrsins 
og 

ii. dýr sem einhvern tímann á fyrsta æviári sínu voru alin með sýkta dýrinu á fyrsta æviári þess, 

d) „vísitilfelli“ fyrsta dýr á bújörð, eða í faraldsfræðilega skilgreindum hópi, þar sem sýking af völdum smitandi 
heilahrörnunar hefur verið staðfest.“ 

2. Í stað VII. viðauka komi eftirfarandi: 

„VII. VIÐAUKI 

ÚTRÝMING SMITANDI HEILAHRÖRNUNAR 

1. Í rannsókninni, sem um getur í b-lið 1. mgr. 13. gr., skal tilgreina: 

a) þegar um er að ræða nautgripi: 

— öll önnur jórturdýr á sömu bújörð og dýrið sem staðfest var að væri með sjúkdóminn, 

— ef sjúkdómurinn var staðfestur í kú, afkvæmi sem hún hefur borið innan við tveimur árum fyrir eða eftir 
þann tíma sem fyrstu klínísku einkenni sjúkdómsins komu í ljós, 

— öll dýr í sama aldurshópi og dýrið sem staðfest var að væri með sjúkdóminn, 

— hugsanlegan uppruna sjúkdómsins, 

— önnur dýr á sömu bújörð og dýrið sem staðfest var að væri með sjúkdóminn eða á öðrum bújörðum sem 
kunna að hafa sýkst af smitefni smitandi heilahrörnunar, fengið sama fóður eða komist í snertingu við sama 
mengunarvald, 

— flutninga á fóðri eða öðru efni, sem kann að hafa verið mengað, eða allar aðrar smitleiðir sem smitefni 
smitandi heilahrörnunar hefur getað borist eftir til eða frá viðkomandi bújörð, 

b) þegar um er að ræða sauðfé og geitur: 

— öll jórturdýr, nema sauðfé og geitur, á sömu bújörð og dýrið sem staðfest var að væri með sjúkdóminn, 

— að svo miklu leyti sem unnt er að hafa uppi á þeim, foreldra, og, þegar um kvendýr er að ræða, alla 
fósturvísa, egg og síðasta afkvæmi dýrsins sem staðfest var að væri með sjúkdóminn, 

— allt annað sauðfé og allar geitur á sömu bújörð og dýrið sem staðfest var að væri með sjúkdóminn, auk 
þeirra sem getið er í öðrum undirlið, 

— hugsanlegan uppruna sjúkdómsins og aðrar bújarðir þar sem eru dýr, fósturvísar eða egg sem kunna að hafa 
sýkst af smitefni smitandi heilahrörnunar, fengið sama fóður eða komist í snertingu við sama 
mengunarvald, 

— flutninga á fóðri eða öðru efni, sem kann að vera mengað, eða allar aðrar smitleiðir sem smitefni kúariðu 
hefur getað borist eftir til eða frá viðkomandi bújörð. 
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2. Ráðstafanirnar, sem mælt er fyrir um í c-lið 1. mgr. 13. gr., skulu a.m.k. ná yfir: 

a) ef kúariða í nautgrip hefur verið staðfest: aflífun og algera eyðingu nautgripa sem voru tilgreindir í rannsókninni 
sem um getur í öðrum og þriðja undirlið a-liðar í 1. lið; þó getur aðildarríkið ákveðið: 

— að aflífa ekki eða eyða dýrum, sem eru í þeim aldurshópi sem um getur í þriðja undirlið a-liðar í 1. lið, ef 
sannanir eru fyrir því að slík dýr hafi ekki haft aðgang að sama fóðrinu og sýkta dýrið, 

— að fresta aflífun og eyðingu dýra í þeim aldurshópi, sem um getur í þriðja undirlið a-liðar í 1. lið, þangað til 
afurðaskeiði þeirra lýkur, að því tilskildu að um sé að ræða naut sem er haldið samfellt á sæðingarstöð og 
að unnt sé að tryggja að þeim verði eytt algerlega eftir dauða þeirra, 

b) í þeim tilvikum þar sem smitandi heilahrörnun hefur verið staðfest í sauðfé eða geitum frá 1. október 2003 
samkvæmt ákvörðun lögbærs yfirvalds: 

i. annaðhvort aflífun og algera eyðingu allra dýra, fósturvísa og eggja, sem voru tilgreind í rannsókninni sem 
um getur í öðrum og þriðja undirlið b-liðar í 1. lið, eða  

ii. aflífun og algera eyðingu allra dýra, fósturvísa og eggja, sem voru tilgreind í rannsókninni sem um getur í 
öðrum og þriðja undirlið b-liðar í 1. lið, að frátöldu eftirfarandi: 

— undaneldishrútum af arfgerð ARR/ARR, 

— ám til undaneldis, sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQ-genasamsætu og, ef 
slíkar ær til undaneldis eru með fangi þegar rannsóknin er gerð, þeim lömbum, sem síðan fæðast, ef 
arfgerð þeirra uppfyllir kröfurnar í þessari undirgrein, 

— sauðfé, sem einungis er ætlað til slátrunar og er með a.m.k. eina ARR-genasamsætu, 

— ef lögbæra yfirvaldið ákveður það: sauðfé og geitum yngri en tveggja mánaða sem einungis eru ætluð 
til slátrunar, 

iii. ef sýkta dýrið er aðkomið frá annarri bújörð getur aðildarríki ákveðið, á grundvelli sögu tilviksins, að beita 
niðurskurðarráðstöfunum á upprunabújörðinni til viðbótar við eða í staðinn fyrir bújörðina þar sem 
sýkingin var staðfest; ef um er að ræða land sem er notað sem sameiginlegt beitiland fyrir fleiri en einn hóp 
geta aðildarríkin ákveðið að takmarka beitingu þessara ráðstafana við einn hóp, byggt á rökstuddri athugun 
á öllum faraldsfræðilegu þáttunum; ef fleiri en einum hópi er haldið á einni bújörð geta aðildarríkin ákveðið 
að takmarka beitingu þessara ráðstafana við þann hóp sem riðusmit hefur verið staðfest í, að því tilskildu að 
það hafi verið staðfest að hóparnir hafi verið einangraðir hver frá öðrum og að dreifing sýkingar milli hópa, 
annaðhvort með beinni eða óbeinni snertingu, teljist ólíkleg, 

c) ef kúariða í kind eða geit hefur verið staðfest, aflífun og algera eyðingu allra dýra, fósturvísa og eggja sem voru 
tilgreind í rannsókninni sem um getur í öðrum til fimmta undirlið b-liðar í 1. lið. 

3. Vakni grunur um riðuveiki í sauðfé eða geitum á bújörð í aðildarríki skal setja opinberar takmarkanir á flutning á 
öllu öðru sauðfé og geitum frá bújörðinni þar til niðurstöður rannsóknar liggja fyrir. Ef vísbendingar eru um að ekki 
sé líklegt að bújörðin, sem dýrið var á þegar grunur um riðuveiki kom upp, sé sú bújörð þar sem dýrið smitaðist af 
riðuveiki getur lögbært yfirvald ákveðið að setja skuli aðrar bújarðir eða einungis smitbújörðina undir opinbert 
eftirlit, með hliðsjón af fyrirliggjandi, faraldsfræðilegum upplýsingum. 

4. Einungis er heimilt að fara með eftirfarandi dýr á bújörðina eða bújarðirnar þar sem eyðing hefur átt sér stað í 
samræmi við i. eða ii. lið b-liðar í 2. lið: 

a) karldýr sauðkindar af arfgerðinni ARR/ARR, 

b) ær, sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQ-genasamsætu, 



Nr. 68/104  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.12.2011 
    

 

c) geitur, að því tilskildu: 

i. að ekkert sauðfé til undaneldis, annað en það sem er með arfgerðirnar, sem um getur í a- og b-lið, sé á 
bújörðinni, 

ii. að gagnger hreinsun og sótthreinsun allra gripahúsa á staðnum hafi farið fram eftir að stofninn hefur verið 
skorinn niður, 

iii. að bújörðin falli undir aukna vöktun vegna smitandi heilahrörnunar, þ.m.t. prófanir á öllum geitum eldri en 
18 mánaða og 

— er annaðhvort slátrað til manneldis þegar afurðaskeiði þeirra lýkur eða 

— hafa drepist eða verið aflífaðar á bújörðinni og uppfylla viðmiðanirnar sem um getur í 3. lið II. hluta í 
kafla A í III. viðauka. 

5. Einungis er heimilt að nota eftirfarandi sæði og fósturvísa úr sauðfé á bújörðinni eða bújörðunum þar sem eyðing 
hefur átt sér stað í samræmi við i. eða ii. lið b-liðar í 2. lið: 

a) sæði úr hrútum af arfgerðinni ARR/ARR, 

b) fósturvísa sem eru með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQ-genasamsætu. 

6. Á aðlögunartímabilinu, sem varir til 1. janúar 2006 í síðasta lagi, og þrátt fyrir takmarkanirnar sem settar eru fram í 
b-lið 4. liðar, ef erfitt er að fá sauðfé með þekkta arfgerð, mega aðildarríkin heimila að gimbrar af óþekktri arfgerð 
sem ekki eru með fangi komi inn á bújarðirnar eins og um getur í i. og ii. lið b-liðar í 2. lið. 

7. Eftir að þeim ráðstöfunum, sem um getur í i. og ii. lið b-liðar í 2. lið, hefur verið beitt á bújörð: 

a) skal flutningur sauðfjár af arfgerðinni ARR/ARR frá bújörðinni ekki sæta neinum takmörkunum, 

b) sauðfé með aðeins eina ARR-genasamsætu má einungis flytja frá bújörð beint til slátrunar til manneldis eða til 
eyðingar; hins vegar 

— má flytja ær, sem eru með eina ARR-genasamsætu en enga VRQ-genasamsætu, til annarra bújarða sem 
falla undir takmarkanir eftir beitingu ráðstafana í samræmi við ii. lið b-liðar í 2. lið, 

— ef lögbært yfirvald ákveður það má flytja lömb, sem eru með eina ARR-genasamsætu en enga VRQ-
genasamsætu, til einnar annarrar bújarðar, eingöngu til eldis fyrir slátrun; á viðtökubújörðinni má hvorki 
vera sauðfé né geitur fyrir utan þau dýr sem eru þar til eldis fyrir slátrun og ekki skal flytja lifandi sauðfé 
eða geitur til annarra bújarða nema til beinnar slátrunar, 

c) ef aðildarríkið ákveður það má flytja sauðfé og geitur, sem eru yngri en tveggja mánaða, frá 
bújörðinni beint til slátrunar til manneldis; hinsvegar skal farga haus og innyflum slíkra dýra í 
samræmi við a-, b- eða c-lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1774/2002 (*), 

d) með fyrirvara um undirlið c má einungis flytja sauðfé, sem er með arfgerð sem ekki er getið um í undirliðum a 
og b, af bújörðinni til eyðingar. 

8. Takmarkanirnar, sem um getur í 4., 5. og 7. lið, skulu þó gilda áfram um bújörðina í þrjú ár frá: 

a) þeim degi sem ARR/ARR-stöðu var komið á fyrir allt sauðfé á bújörðinni eða 

b) síðasta degi, sem sauðfé eða geitur voru haldnar á athafnasvæðinu, eða 

c) þegar um er að ræða c-lið í 4. lið, þeim degi sem aukin vöktun vegna smitandi heilahrörnunar hófst eða 

d) þeim degi þegar allir undaneldishrútar á bújörðinni eru af arfgerðinni ARR/ARR og allar ær til undaneldis eru 
með a.m.k. eina ARR-genasamsætu en enga VRQ-genasamsætu, að því tilskildu að á þriggja ára tímabilinu fáist 
neikvæðar niðurstöður úr prófunum vegna smitandi heilahrörnunar á eftirfarandi dýrum sem eru eldri en 18 
mánaða: 

— árlegu úrtaki úr sauðfé, sem er slátrað til manneldis þegar afurðaskeiði þeirra lýkur í samræmi við 
sýnafjöldann, sem um getur í töflunni í 4. lið II. hluta í kafla A í III. viðauka, og 

— öllu sauðfé, sem um getur í 3. lið II. hluta í kafla A í III. viðauka, sem hefur drepist eða verið aflífað á 
bújörðinni. 

 
(*) Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1. 
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9. Ef tíðni ARR-genasamsætu innan búfjárkyns eða á bújörð er lág eða ef það er talið nauðsynlegt til þess að forðast 
skyldleikaræktun er aðildarríki heimilt að ákveða: 

a) að fresta eyðingu dýranna, eins og um getur í i. og ii. lið b-liðar í 2. lið, í allt að fimm undaneldisár, 

b) að heimila að sauðfé, annað en það sem tilgreint er í 4. lið, komi inn á bújarðirnar, sem um getur í i. og ii. lið b-
liðar í 2. lið, að því tilskildu að það sé ekki með VRQ-genasamsætu. 

10. Aðildarríkin, sem beita þeim undanþágum sem kveðið er á um í 6. og 9. lið, skulu gera framkvæmdastjórninni grein 
fyrir þeim skilyrðum og viðmiðunum sem notuð eru við veitingu þeirra.“ 

3. Kafla A í VIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnar kaflans komi eftirfarandi: 

„Skilyrði fyrir viðskiptum innan Bandalagsins með lifandi dýr, fósturvísa og egg“ 

b) Eftirfarandi d-liður bætist við í I. hluta: 

„d) frá 1. janúar 2005 skal sæði og fósturvísar sauðfjár og geita: 

i. vera safnað úr dýrum sem hafa verið haldin samfellt frá fæðingu eða næstliðin þrjú ár ævi sinnar á bújörð 
eða bújörðum sem hafa uppfyllt kröfur í i. lið a-liðar, eða, eftir því sem við á, ii. lið a-liðar, í a.m.k. þrjú ár 
eða 

ii. ef um er að ræða sæði sauðfjár, vera safnað úr hrútum með príonprótínarfgerð ARR/ARR, eins 
og skilgreint er í I. viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/1003/EB, (*) eða 

iii. ef um er að ræða fósturvísa sauðfjár, vera af príonprótínarfgerð ARR/ARR, eins og skilgreint er í I. viðauka 
við ákvörðun 2002/1003/EB. 

 
(*) Stjtíð. EB L 349, 24.12.2002, bls. 105.“ 

4. Ákvæðum IX. viðauka er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi H kafli bætist við: 

„H KAFLI 

Innflutningur á sæði og fósturvísum sauðfjár og geita 

Sæði og fósturvísar sauðfjár og geita sem flutt er inn í Bandalagið frá og með 1. janúar 2005 skulu uppfylla kröfurnar í 
d-lið I. hluta kafla A í VIII. viðauka.“ 

5. Í stað i. liðar a-liðar í 1. lið A-hluta XI. viðauka komi eftirfarandi: 

„i. Hauskúpa, að undanteknum kjálka en með heila og augum, hryggjarsúla, að undanskildum rófuliðunum, 
hryggtindum og þvertindum hálsliða, brjóstliða og lendarliða og miðspjaldskambi og spjaldbeinsvæng, en að 
meðtöldu mænuhnoða og mænu nautgripa eldri en 12 mánaða, og hálskirtlar, garnir frá skeifugörn til endaþarms og 
garnahengi nautgripa á öllum aldri.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 


