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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun 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), einkum 4. mgr. 9. gr.,

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 (2), einkum 4. mgr. 
10. gr.,

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 (3), einkum fyrstu málsgrein 23. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/376/EB 
frá 18. apríl 2001 um ráðstafanir sem eru nauðsynlegar 
vegna uppkomu kúariðu í Portúgal og um innleiðingu 
útflutningsáætlunar sem tekur mið af dagsetningu (4) er 
bannað að senda frá Portúgal lifandi nautgripi og tilteknar 
afurðir úr þeim. Sú ákvörðun kom í staðinn fyrir og felldi 
úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/653/EB (5) 
sem var samþykkt vegna hás nýgengishlutfalls kúariðu og 
vegna vangetu til að meðhöndla sjúkdómurinn á viðunandi 
hátt í Portúgal á þeim tíma.

2) Vísindastýrinefndin hefur viðurkennt þrjú meginatriði sem 
þarf að hafa í huga við mat á áhættu í tengslum við kúariðu. 
Í fyrsta lagi hættu á váhrifum á menn vegna beinnar neyslu 
á hugsanlega smituðu efni, í öðru lagi áhættu fyrir menn 
vegna neyslu þeirra á unnu efni sem hugsanlega er smitað 
eða vegna snertingar við fyrrgreint efni og í þriðja lagi 
hættu á að smitið breiðist út vegna endurvinnslu á smitaða 
efninu í dýrafóður. Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin hefur 
einnig lagt til að mat á áhættu fyrir heilbrigði manna og 
dýra í mismunandi löndum skuli byggjast á samsetningu af 
útbreiðslu kúariðu og beitingu á ráðstöfunum til að verjast 
áhættunni.

3) Á aðalfundi sínum í maí 2003 breytti Alþjóðadýra heil brigð-
isstofnunin þeim kafla alþjóðadýraheilbrigðisreglnanna 
sem fjallar um kúariðu og breytti viðmiðununum þar sem 
skilgreind eru mörkin á milli landa þar sem áhættan er í 
meðallagi og þar sem áhættan er mikil. Mörkin miðast nú 
við nýgengishlutfall kúariðu sem er reiknað fyrir næstliðna 
12 mánuði og nemur 200 tilvikum á hverja milljón dýra 
innan nautgripastofnsins, sem eru eldri en 24 mánaða, í 
löndum þar sem er beint eftirlit.

4) Í Portúgal var tilkynnt um 103 kúariðutilvik frá 
1. september 2003 til 31. ágúst 2004. Niðurstaðan er 
reiknað nýgengishlutfall kúariðu upp á 131,7 tilvik á 
næstliðnum 12 mánuðum. Þar að auki benda niðurstöður 
virku vöktunarinnar og óbeina eftirlitsins til þess að 
nýgengishlutfall kúariðu sé að lækka í þessu aðildarríki.

5) Af þeim sökum er nýgengishlutfall kúariðu fyrir neðan efri 
mörkin fyrir land með kúariðuáhættu í meðallagi eins og 
sett er fram í alþjóðadýraheilbrigðisreglum Alþjóðadýrah
eilbrigðisstofnuninnar. Hagstæð þróun á nýgengishlutfalli 
kúariðu sýnir fram á skilvirkni ráðstafananna sem gerðar 
voru í Portúgal.

6) Bann við fóðrun alidýra með spendýraprótíni og fóðrun 
jórturdýra með spendýrafitu var innleitt í Portúgal 4. 
desember 1998. Á sama tíma var lagt bann við birgðahaldi, 
geymslu og markaðssetningu spendýraprótíns og tiltekinna 
gerða fitu og skipulögð var innköllun á fyrirliggjandi 
birgðum.

7) Sendinefnd Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofunnar 
sem fór til Portúgal í júní 1999 komst að þeirri niðurstöðu 
að innköllun fyrirliggjandi birgða væri lokið og að eftirliti 
með skilvirkni fóðurbannsins væri beitt á tilhlýðilegan 
hátt. Talið var að bannið væri orðið skilvirkt frá 1. júlí 
1999.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1993/2004

frá 19. nóvember 2004

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar Portúgal (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 344, 20.11.2004, bls.12. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2005 frá 8. júlí 
2005 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60, 
24.11.2005, bls. 2.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 13. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/41/EB (Stjtíð. ESB L 157, 
30.4.2004, bls. 33).

(2) Stjtíð. EB L 224, 18.8.1990, bls. 29. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/33/EB (Stjtíð. EB L 315, 
19.11.2002, bls. 14).

(3) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1492/2004 (Stjtíð. ESB L 274, 
24.8.2004, bls. 3).

(4) Stjtíð. EB L 132, 15.5.2001, bls. 17. Ákvörðuninni var síðast breytt með 
ákvörðun 2004/653/EB (Stjtíð. ESB L 298, 23.9.2004, bls. 25).

(5) Stjtíð. EB L 311, 20.11.1998, bls. 23.
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8) Bann við notkun á sérstökum áhættuefnum í matvæli og 
fóður var innleitt í Portúgal 4. desember 1998. Það bann 
var framlengt í samræmi við reglugerð (EB) 
nr. 999/2001. 

9) Miðlægt innlent kerfi fyrir auðkenningu og skráningu 
nautgripa var innleitt í Portúgal frá og með 1. júlí 1999. 

10) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 er kveðið á um ráðstafanir 
gegn allri áhættu fyrir heilbrigði dýra og lýðheilsu sem 
stafar af öllum tegundum smitandi heilahrörnunar hjá 
dýrum og sem ná til alls framleiðsluferlisins og setningar 
lifandi dýra og afurða úr dýraríkinu á markað. Í 
reglugerðinni er mælt sérstaklega fyrir um reglur á 
vettvangi Bandalagsins um kerfisbundna vöktun vegna 
kúariðu, fjarlægingu sérstakra áhættuefna og um bönn er 
varða fóðrun dýra. 

11) Reglugerð (EB) nr. 999/2001 hefur verið beitt frá 1. júlí 
2001. Nokkrar sendinefndir Matvæla- og 
dýraheilbrigðisskrifstofunnar, sem hafa farið til 
Portúgals, hafa metið framkvæmd ráðstafananna, sem 
mælt er fyrir um í þeirri reglugerð, sem er ætlað að 
stuðla að útrýmingu, vörnum og forvörnum gegn 
smitandi heilahrörnunarsjúkdómum. 

12) Sendiför nefndar Matvæla- og 
dýraheilbrigðisskrifstofunnar, sem fór til Portúgals í 
febrúar 2004, leiddi í ljós að Portúgal hafði framkvæmt 
allar nauðsynlegar aðgerðir og fjallað á viðunandi hátt 
um allar tillögur að því er varðar framkvæmd á 
verndarráðstöfununum gegn kúariðu sem mælt er fyrir 
um í reglugerð (EB) nr. 999/2001, einkum þær sem 
varða vöktun vegna kúariðu, fjarlægingu sérstakra 
áhættuefna og fóðurbannið. 

13) Svo virðist sem Portúgal hafi náð viðunandi tökum á 
þeim þremur meginatriðum sem varða mat á áhættu í 
tengslum við kúariðu og eru: í fyrsta lagi hætta á 
váhrifum á menn vegna beinnar neyslu á hugsanlega 
smituðu efni, í öðru lagi áhætta fyrir menn vegna neyslu 
þeirra á unnu efni sem hugsanlega er smitað eða vegna 
snertingar við fyrrgreint efni og í þriðja lagi hætta á að 
smitið breiðist út vegna endurvinnslu á smitaða efninu í 
dýrafóður. 

14) Því er rétt að fella úr gildi ákvörðun 2001/376/EB. 

15) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 999/2001 telst 
hryggjarsúla nautgripa, sem eru eldri en 12 mánaða, vera 

sérstakt áhættuefni. Portúgal nýtur undanþágu sem leyfir 
notkun á hryggjarsúlu úr nautgripum sem eru yngri en 30 
mánaða. Að auki var, með þeirri reglugerð, komið á 
víðtækri skrá yfir sérstakt áhættuefni sem gildir fyrir 
Portúgal. 

16) Vegna samhæfingar í viðskiptum skulu aldursmörkin 
vegna fjarlægingar á hryggjarsúlu nautgripa og skráin 
yfir sérstök áhættuefni, sem gildir í öðrum aðildarríkjum, 
einnig gilda í Portúgal. Breyta ber reglugerð (EB) nr. 
999/2001 til samræmis við það. 

17) Til að tryggja gagnsæi og samfellu í löggjöf 
Bandalagsins skal fella úr gildi ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/345/EB frá 22. maí 2000 
um að ákveða dag þegar sending frá Portúgal til 
Þýskalands á tilteknum afurðum til brennslu getur hafist 
með skírskotun til 6. mgr. 3. gr. ákvörðunar 98/653/EB 
(1), ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/371/EB frá 
6. júní 2000 um að ákveða dag þegar sending frá 
Portúgal til Frakklands á atnautum getur hafist í krafti 7. 
mgr. 3. gr. ákvörðunar 98/653/EB (2), og ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/372/EB frá 6. júní 2000 
um að ákveða dag þegar sending frá Portúgal til Spánar á 
atnautum getur hafist í krafti 7. mgr. 3. gr. ákvörðunar 
98/653/EB (3). 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Ákvarðanir 2000/345/EB, 2000/371/EB, 2000/372/EB og 
2001/376/EB falli úr gildi. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 121, 23.5.2000, bls. 9. 
(2) Stjtíð. EB L 134, 7.6.2000, bls. 34. 
(3) Stjtíð. EB L 134, 7.6.2000, bls. 35. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. nóvember 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David Byrne 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XI. viðauka: 

1. Í stað 1. og 2. liðar A-hluta XI. viðauka komi eftirfarandi: 

„1. a) Eftirfarandi vefir eru tilgreindir sem sérstakt áhættuefni: 

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, 

ii. hauskúpa, þ.m.t. heili og augu, hálskirtlar og mæna sauðfjár og geita, sem eru eldri en 12 mánaða eða eru 
komin með fullorðinsframtönn, sem er komin upp úr gómnum, og milta og dausgörn alls sauðfjár og geita 
óháð aldri. 

Breyta má aldrinum, sem tilgreindur er í i. lið, vegna fjarlægingar hryggjarsúlu nautgripa með breytingum á 
þessari reglugerð í ljósi tölfræðilegra líkinda á að kúariða komi upp í viðkomandi aldursflokkum í 
nautgripastofni Bandalagsins, á grundvelli niðurstaðna vöktunar vegna kúariðu sem komið var á með I. hluta 
kafla A í III. viðauka. 

b) Til viðbótar við sérstakt áhættuefni, sem er talið upp í a-lið, skulu eftirfarandi vefir tilgreindir sem sérstakt 
áhættuefni í Hinu sameinaða konungsríki Stóra-Bretlands og Norður-Írlands: allur hausinn, að tungunni 
undanskilinni, þ.m.t. heili og augu og þrenndarhnoða, hóstarkirtill, milta og mæna úr nautgripum sem eru eldri 
en sex mánaða. 

2. Þrátt fyrir i. lið a-liðar 1. liðar er heimilt að taka ákvörðun, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2 mgr. 24. gr., 
um að leyfa notkun hryggjarsúlu og mænuhnoða úr nautgripum: 

a) sem voru fæddir og síðan aldir frá burði og slátrað í aðildarríkjum þar sem vísindalegt mat staðfesti að kúariðutilvik 
í innfæddum nautgripum væru afar ólíkleg eða ólíkleg en ekki útilokuð, eða 

b) voru fæddir eftir gildistökudag bannsins við fóðrun jórturdýra með spendýraprótínum í aðildarríkjum þar sem 
tilkynnt hefur verið um kúariðu í innfæddum dýrum eða þar sem vísindalegt mat staðfesti að kúariðutilvik í 
innfæddum nautgripum væru líkleg. 

Breska konungsríkið og Svíþjóð geta nýtt sér þessa undanþágu á grundvelli gagna sem áður hafa verið lögð fram og 
metin. Önnur aðildarríki geta sótt um þessa undanþágu með því að leggja fullnægjandi fylgigögn fyrir 
framkvæmdastjórnina að því er varðar a- eða b-lið, eins og við á. 

Aðildarríki sem njóta þessarar undanþágu skulu, auk krafnanna sem mælt er fyrir um í I. þætti kafla A í III. viðauka, 
tryggja að ein af samþykktu flýtiprófununum, sem um getur í 4. lið kafla C í X. viðauka, sé notuð fyrir alla nautgripi 
eldri en 30 mánaða sem: 

i. hafa drepist á býli eða í flutningum en hefur ekki verið slátrað til manneldis, að undanskildum þeim dauðu 
dýrum á afskekktum svæðum, þar sem þéttleiki dýra er lítill, í þeim aðildarríkjum þar sem ólíklegt er að kúariða 
komi upp, 

ii. hefur verið slátrað á hefðbundinn hátt til manneldis. 
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Þessi undanþága skal ekki veitt til að heimila notkun hryggjarsúlu og mænuhnoða úr nautgripum eldri en 30 mánaða 
frá Breska konungsríkinu. 

Sérfræðingar frá framkvæmdastjórninni geta látið fara fram vettvangsskoðanir til þess að sannprófa enn frekar 
framlögð gögn í samræmi við 21. gr.“ 

2. Í 1. lið D-hluta XI. viðauka falli brott vísanir í ákvarðanir 2000/345/EB, 2000/371/EB, 2000/372/EB og 2001/376/EB. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


