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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 skrá yfir tilnefndar 
innlendar tilvísunarrannsóknarstofur vegna smitandi 
heilahrörnunarsjúkdóma.

2) Tiltekin aðildarríki hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni 
um breytingar á heiti eða heimilisfangi innlendra 
tilvísunarrannsóknarstofa sinna og því skal uppfæra 
skrána yfir þessar rannsóknarstofur.

3) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 eru tilteknir vefir úr 
nautgripum tilteknir sem sérstakt áhættuefni og mælt 
fyrir um reglur um fjarlægingu þeirra.

4) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 er kveðið á um að 
útflutningur á sérstöku áhættuefni sé bannaður en að það 
megi heimila hann eingöngu til endanlegrar eyðingar 
efnisins. Í umbreytingarráðstöfunum, sem settar eru 
fram í XI. viðauka við þá reglugerð, er kveðið á um að 
senda megi skrokka, hálfa skrokka eða fjórðunga, sem 
innihalda engin sérstök áhættuefni önnur en hryggjarsúlu, 
til annars aðildarríkis þar sem hryggjarsúlan skal fjarlægð 
í samræmi við löggjöf Bandalagsins. Ekki er tryggt að 
slík fjarlæging fari fram þegar um útflutning til þriðju 
landa er að ræða. Vegna öryggis matvæla skal ekki 
heimila slíka undanþágu vegna útflutnings á sérstöku 
áhættuefni til þriðju landa.

5) Í áliti sínu frá 9. desember 1997 lagði vísindastýrinefndin 
til að komið yrði upp skrá yfir sérstök áhættuefni 
í nautgripum sem ekki má nota til manneldis eða í 
dýrafóður vegna hlutfallslegrar smitvirkni í vefjum, 
tegundar og aldurs. Þetta álit var endurskoðað og uppfært 
með álitum vísindastýrinefndarinnar um áhættu vegna 
kúariðu í febrúar 1998, um hættu á váhrifum á menn 
vegna matvæla að því er varðar kúariðu í desember 1999, 
um váhrif smitefnis kúariðu á menn um munn í apríl 
2000 og dreifingu smits smitandi heilahrörnunar í vefjum 
jórturdýra í janúar 2002.

6) Vísindastýrinefndin taldi afar ólíklegt að smit væri 
greinanlegt í miðtaugakerfi í dýrum undir 30 mánaða 
aldri, jafnvel í nautgripum sem komust í snertingu við smit 
sem kálfar. Hinsvegar gaf óvenjuleg greining á klínískum 
einkennum kúariðu í ungum dýrum til kynna að fara 
verði varlega og því mælti vísindastýrinefndin með að 
ýmis sérstök áhættuefni yrðu fjarlægð úr nautgripum sem 
eru 12 mánaða eða eldri. Þau tilmæli leiddu til þeirrar 
stjórnunarákvörðunar að fastsetja aldursmörk vegna 
fjarlægingar tiltekins sérstaks áhættuefnis í nautgripum 
við 12 mánaða aldur.

7) Ýmsir þættir benda til jákvæðrar þróunar að því er 
varðar kúariðufarsóttina og að greinileg framför hafi 
orðið á síðustu árum í kjölfar ráðstafana til að draga úr 
áhættu, einkum vegna algjörs fóðurbanns og fjarlægingar 
og eyðingar sérstaks áhættuefnis. Enn fremur benda 
skoðunarskýrslur til að framkvæmd krafna vegna 
kúariðu í aðildarríkjunum hafi batnað. Með tilliti til 
jákvæðrar þróunar að því er varðar kúariðufarsóttina 
og nýrra upplýsinga úr rannsóknum á meingerðum 
kúariðu veitti framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu nýtt umboð í október 
2004 vegna mats á aldursmörkum vegna fjarlægingar 
sérstaks áhættuefnis úr nautgripum.

8) Meðalaldur dýra, sem greindust með kúariðu og greint 
hefur verið frá í ESB, hækkaði úr 86 mánuðum í 108 
mánuði frá 2001 til 2004. Einungis hefur verið tilkynnt 
um fjögur kúariðutilvik í dýrum undir 35 mánaða aldri af 
samtals 6 520 kúariðutilvikum en alls hefur tæplega 41 
milljón dýra verið prófuð síðan 2001.

9) Í áliti sínu frá 28. apríl 2005 komst Matvælaöryggis-
stofnunin að þeirri niðurstöðu að á grundvelli núverandi 
vísindaþekkingar sé líklegt að greinanleg smitvirkni 
komi fram þegar um það bil þrír fjórðu af meðgöngutíma 
sóttar er liðinn.

REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 1974/2005

frá 2. desember 2005

um breytingu á X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar 
innlendar tilvísunarrannsóknarstofur og sérstök áhættuefni (*)

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 317, 3.12.2005, bls. 4. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2006 frá 22. 
september 2006 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 60, 30.11.2006, bls. 9.

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1292/2005 (Stjtíð. ESB L 205, 
6.8.2005, bls. 3).
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10) Af þessum sökum er til vísindalegur grundvöllur fyrir 
því að endurskoða aldursmörk að því er varðar 
fjarlægingu tiltekins sérstaks áhættuefnis úr nautgripum, 
einkum að því er varðar hryggjarsúluna. Með hliðsjón af 
þróun smitvirkni í miðtaugakerfi á meðgöngutíma sóttar, 
aldursdreifingu greindra kúariðutilvika og minnkandi 
váhrifum á nautgripi, sem fæddir eru eftir 1. janúar 2001, 
er unnt að hækka aldursmörk þeirra nautgripa sem 
hryggjarsúlan, þ.m.t. mænuhnoða, er fjarlægð úr sem 
sérstakt áhættuefni í 24 mánuði. Endurskoða má þessi 
aldursmörk í ljósi þróunar kúariðufaraldursins. 

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

12) 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 X. 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. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2006. 

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

Gjört í Brussel 2. desember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum X. og XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 3. liðar kafla A í X. viðauka komi eftirfarandi: 

„3. Innlendar tilvísunarrannsóknarstofur eru sem hér segir: 

Austurríki: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, Institut für 
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling 
Robert Koch Gasse 17 
A-2340 Mödling  

Belgía: CERVA -CODA-VAR 
Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 
Veterinary and Agrochemical Research Centre 
Groeselenberg 99 
B-1180 Bruxelles  

Kýpur: State Veterinary Laboratories 
Veterinary Services 
CY-1417 Athalassa 
Nicosia  

Tékkland: 
 

Státní veterinární ústav Jihlava 
Rantířovská 93 
586 05 Jihlava  

Danmörk: 
 

Danmarks Fødevareforskning 
Bülowsvej 27 
DK-1790 København V  

Eistland: 
 

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 
Kreutzwaldi 30 
Tartu 51006  

Finnland: 
 

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos 
Hämeentie 57 
FIN-00550 Helsinki  

Frakkland: 
 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
Laboratoire de pathologie bovine 
31, avenue Tony Garnier 
69 364 LYON CEDEX 07  

Þýskaland: 
 

Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 
Anstaltsteil Insel Riems Boddenblick 5A 
D-17498 Insel Riems  

Grikkland: 
 

Ministry of Agriculture — Veterinary Laboratory of Larisa 
7th km of Larisa — Trikala Highway 
GR-411 10 Larisa  

Ungverjaland: 
 

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI) Pf. 
2. Tábornok u. 
2. H-1581 Budapest  

Írland: 
 

Central Veterinary Research Laboratory 
Young's Cross 
Celbridge 
Co. Kildare  

Ítalía: 
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta — CEA 
Via Bologna, 148 
I-10154 Torino  

Lettland: 
 

State Veterinary Medicine Diagnostic Centre 
Lejupes Str. 3 
Riga LV 1076 
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Litháen: 
 

Nacionalinė veterinarijos laboratorija 
J. Kairiūkščio g. 10 
LT-08409 Vilnius  

Lúxemborg: 
 

CERVA -CODA-VAR 
Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 
Veterinary and Agrochemical Research Centre 
Groeselenberg 99 
B-1180 Bruxelles  

Malta: 
 

National Veterinary Laboratory 
Albert Town Marsa  

Holland: 
 

Centraal Instituut voor Dierziektecontrole-Lelystad 
Houtribweg 3g 
8221 RA Lelystad 
Postbus 2004 
8203 AA Lelystad  

Pólland: 
 

Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet) 
24-100 Puławy 
al. Partyzantów 57  

Portúgal: 
 

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica 
701 P-1500 Lisboa  

Slóvakía: 
 

State Veterinary Institute Zvolen 
Pod dráhami 918 
SK-960 86, Zvolen 

Slóvenía: National Veterinary Institute 
Gerbičeva 60 
1000 Ljubljana  

Spánn: 
 

Laboratorio Central de Veterinaria (Algete) 
Ctra. de Algete km. 8 
28110 Algete (Madrid)  

Svíþjóð: 
 

National Veterinary Institute 
S-751 89 Uppsala  

Breska konungsríkið: 
 

Veterinary Laboratories Agency 
Woodham Lane 
New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB“ 

 

2. Ákvæðum A-hluta XI. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað i. liðar a-liðar í 1. lið komi eftirfarandi: 

„i. hauskúpa, að undanteknum kjálka en með heila og augum, og mæna nautgripa sem eru eldri en 12 mánaða, 
hryggjarsúla, að undanskildum rófuliðum, hryggtindum og þvertindum hálsliða, brjóstliða og lendarliða og 
miðspjaldskambi og spjaldbeinsvæng en að meðtöldu mænuhnoða nautgripa eldri en 24 mánaða, og hálskirtlar, 
garnir frá skeifugörn til endaþarms og garnahengi nautgripa á öllum aldri,“ 
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b) Í stað 13. liðar komi eftirfarandi: 

„13. Aðildarríkin geta leyft að hausar eða skrokkar, sem ekki hafa verið klofnir og innihalda sérstakt áhættuefni, séu 
sendir til annars aðildarríkis, að því tilskildu að það aðildarríki hafi samþykkt að taka við efninu og samþykkt 
öll sérskilyrði sem gilda um slíka flutninga. 

Skrokka, hálfa skrokka eða hálfa skrokka, sem eru stykkjaðir í allt að þrjá hluta til heildsölu, og fjórðunga sem 
innihalda ekki sérstakt áhættuefni annað en hryggjarsúlu, þ.m.t. mænuhnoða, má þó flytja frá þriðja landi inn í 
aðildarríki eða senda til annars aðildarríkis án fyrirframsamþykkis þess síðarnefnda. 

Banna skal útflutning á hausum og nýju kjöti af nautgripum, sauðfé eða geitum, sem innihalda sérstakt 
áhættuefni, frá Bandalaginu.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


