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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 23. 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 tilskipun ráðsins 89/662/EBE frá 11. 
desember 1989 um dýraheilbrigðiseftirlit í viðskiptum innan 
Bandalagsins til að stuðla að því að hinum innri markaði verði 
komið á (3), einkum 4. mgr. 9. gr.,

með hliðsjón af ákvörðun ráðsins 98/256/EB frá 16. mars 1998 
um neyðarráðstafanir til varnar gegn kúariðu, um breytingu á 
ákvörðun 94/474/EB og niðurfellingu á ákvörðun 96/239/EB 
(4), einkum 5. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Ákvörðun 98/256/EB er haldið sem umbreytingarráðstöfun 
með XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001.

2) Í ákvörðun 98/256/EB er lagt bann við útflutningi 
á lifandi nautgripum frá Breska konungsríkinu og 
einnig á afurðum úr nautgripum sem slátrað er í Breska 
konungsríkinu og sem líklegt er að berist út í matvæla- 
eða fóðurferlið eða sem ætlaðar eru til notkunar í 

snyrtivörur, læknisfræðilegar vörur eða lyf. Nokkrar 
undanþágur eru veittar, einkum vegna útflutnings á 
nautakjöti og afurðum unnum úr nautakjöti samkvæmt 
útflutningsáætluninni sem tekur mið af dagsetningu.

3) Þau tvö skilyrði sem þurfti að uppfylla til að hugsanlega 
yrði hægt að stefna að því að aflétta viðskiptabanninu á 
Breska konungsríkið voru að nýgengishlutfall kúariðu 
væri lægra en 200 tilvik fyrir hverja milljón fullorðinna 
nautgripa og jákvæð niðurstaða úr skoðun Matvæla- og 
dýraheilbrigðisskrifstofunnar á því hvort eftirliti með 
kúariðu væri framfylgt í Breska konungsríkinu og hversu 
viðbúið landið væri til að fara að löggjöf Bandalagsins, 
einkum í tengslum við greiningu og skráningu nautgripa 
og prófun.

4) Á aðalfundi sínum í maí 2003 breytti Alþjóðadýraheil-
brigðisstofnunin þeim viðmiðunum þar sem skilgreind 
eru mörkin á milli landa þar sem áhættan er í meðallagi 
(4. flokkur) og þar sem áhættan er mikil (5. flokkur). 
Mörkin miðuðust við 200 kúariðutilvik fyrir hverja 
milljón fullorðinna dýra í stofninum í löndum þar sem er 
beint eftirlit.

5) Í júní 2003 fór Breska konungsríkið fram á að fá að stunda 
viðskipti samkvæmt sömu reglum og önnur aðildarríki á 
grundvelli þess að nýgengi kúariðu í Breska konungsríkinu 
nálgaðist 200 tilvik og því ætti það ekki lengur að 
teljast vera land þar sem áhætta er mikil samkvæmt 
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni. Til stuðnings þessari 
fullyrðingu lagði Breska konungsríkið fram gögn, þ.m.t. 
mat á áætluðu, algildu nýgengi á grundvelli niðurstaðna 
úr afmarkaða (e. partial) prófunarfyrirkomulaginu sem í 
gildi er í Breska konungsríkinu.

6) Niðurstaðan í áliti vísindanefndar Matvælaöryggis-
stofnunar Evrópu um líffræðilega hættu frá 21. apríl 
2004 um vísindaleg rök fyrir því að leggja til breytingar 
á útflutningsáætlun Breska konungsríkisins sem tekur 
mið af dagsetningu og á reglunni um dýr eldri en þrjátíu 
mánaða er sú að nautgripum, sem fæddir eru eða aldir í 
Breska konungsríkinu fyrir 1. ágúst 1996, skuli haldið 
utan matvæla- og fóðurferlisins vegna hærra nýgengis 
kúariðu í þeim hópi. Að því er varðar nautgripi sem 
fæddir eru eftir þá dagsetningu er niðurstaðan í álitinu 
sú að áhætta fyrir neytendur í tengslum við kúariðu sé 
sambærileg við áhættuna í öðrum aðildarríkjum. Notkun 
alls kjöts og beinamjöls úr spendýrum var bönnuð í fóðri 
fyrir öll alidýr í Breska konungsríkinu frá og með 1. ágúst 
1996.

REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 657/2006

frá 10. apríl 2006

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar Breska konungsríkið 
og um niðurfellingu ákvörðunar ráðsins 98/256/EB og ákvarðana 98/351/EB og 1999/514/EB (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 116, 29.4.2006, bls. 9. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 140/2006 frá 8. desember 
2006 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 
29.3.2007, bls. 1.

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 339/2006 (Stjtíð. ESB L 55, 
25.2.2006, bls. 5).

(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 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).

(4) Stjtíð. EB L 113, 15.4.1998, bls. 32. Ákvörðuninni var síðast breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/670/EB (Stjtíð. EB L 228, 
24.8.2002, bls. 22).
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7) Hinn 12. maí 2004 birti Matvælaöryggisstofnunin álit sitt 
um að áhættustaðan væri í meðallagi. Það álit bendir til 
að nýgengi í Breska konungsríkinu ætti að fara niður 
fyrir 200 á tímabilinu frá júlí til desember 2004. Á 
allsherjarfundi sínum 9 og 10. mars 2005 komst 
Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að 
eftirlitsgögn frá síðari hluta 2004 staðfestu 
niðurstöðurnar í áliti hennar frá maí 2004 og að 
samkvæmt skilgreiningu Alþjóðadýraheilbrigðis-
stofnunarinnar mætti líta á Breska konungsríkið sem land 
með áhættustöðu í meðallagi að því er varðar kúariðu í 
öllum nautgripastofni þess. 

8) Hinn 19. júlí 2004 birti Matvæla- og 
dýraheilbrigðisskrifstofan skýrslu um sendiför til Stóra-
Bretlands og Norður-Írlands 26. apríl til 7. maí 2004 sem 
snerist um almenna endurskoðun að því er varðar 
verndarráðstafanir gegn kúariðu. Niðurstaðan í þeirri 
skýrslu var sú að núverandi kerfi á Norður-Írlandi væri 
að miklu leyti viðunandi en ágallar fundust á ýmsum 
sviðum á Stóra-Bretlandi sem þyrfti að bæta úr. 

9) Hinn 28. september 2005 birti Matvæla- og 
dýraheilbrigðisskrifstofan skýrslu um sendiför til Stóra-
Bretlands 6. apríl til 15. júní 2005 sem snerist um 
verndarráðstafanir gegn kúariðu. Niðurstaðan úr 
eftirfylgnisendiförinni var sú að orðið hefðu viðunandi 
framfarir á flestum sviðum. 

10) Hinn 7. nóvember 2005 skipti Breska konungsríkið út 
reglunni um dýr eldri en 30 mánaða og tók upp regluna 
um dýr sem eru fædd fyrir 1996 (e. pre-1996 rule). 
Nautgripir sem fæddust fyrir 1. ágúst 1996 verða 
varanlega útilokaðir frá matvæla- og fóðurferlinu. Frá 
október 2004 hefur Breska konungsríkið notað sömu 
vöktunaráætlun og hin aðildarríkin fyrir þá nautgripi sem 
fæddir eru eftir 31. júlí 1996. Breyta skal núgildandi 
vöktunaráætlun fyrir þau dýr sem falla undir fyrri 
eyðingaráætlun sem kveðið er á um í reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 716/96 frá 19. apríl 
1996 um samþykkt sérstakra stuðningsráðstafana fyrir 
nautakjötsmarkaðinn í Breska konungsríkinu (1). 

11) Með tilliti til þess að áhættustaða nautgripastofnsins er í 
meðallagi og til hagstæðra skýrslna Matvæla- og 
dýraheilbrigðisskrifstofunnar um sendiförina má aflétta 
takmörkunum, sem tengjast kúariðu, á viðskiptum með 
nautgripi og afurðir úr þeim. 

12) Skilyrðin fyrir afléttingu viðskiptabannsins voru uppfyllt 
að fullu 15. júní 2005 sem var lokadagur sendifarar 
Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofunnar til Stóra-
Bretlands. Því skal gildissvið þessarar reglugerðar að því 
er varðar kjöt og aðrar afurðir úr slátruðum dýrum 
takmarkast við kjöt og afurðir úr dýrum sem slátrað er 
eftir þann dag. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 99, 20.4.1996, bls. 14. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2109/2005 (Stjtíð. ESB L 337, 22.12.2005, bls. 25). 

13) Því skal ákvörðun 98/256/EB felld úr gildi og reglurnar 
sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 999/2001 
koma til fullrar framkvæmdar. 

14) Samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/598/EB (2) er Breska konungsríkinu bannað að 
setja á markað afurðir úr nautgripum sem fæddir eru eða 
aldir innan Breska konungsríkisins fyrir 1. ágúst 1996. 
Eins skal Breska konungsríkið tryggja að nautgripir sem 
eru fæddir eða aldir í Breska konungsríkinu fyrir 1. ágúst 
1996 séu ekki sendir frá yfirráðasvæði þess til annarra 
aðildarríkja eða þriðju landa. 

15) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 999/2001 telst 
hryggjarsúla nautgripa sem eru eldri en 24 mánaða vera 
sérstakt áhættuefni. Breska konungsríkið 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 Breska konungsríkið. 

16) Í kjölfar afléttingar núgildandi takmarkana skulu 
aldursmörkin vegna fjarlægingar á hryggjarsúlu 
nautgripa og skráin yfir sérstök áhættuefni sem gildir í 
öðrum aðildarríkjum einnig gilda fyrir Breska 
konungsríkið. Breyta ber reglugerð (EB) nr. 999/2001 til 
samræmis við það. 

17) Með tilliti til þess mismunar sem nú er á aldursmörkum 
vegna fjarlægingar hryggjarsúlu sem sérstaks áhættuefnis 
í Breska konungsríkinu og hinum aðildarríkjunum skal 
tafarlaus gildistaka þessarar reglugerðar af 
eftirlitsástæðum ekki eiga við um hryggjarsúlur úr 
nautgripum sem eru fæddir eða aldir í Breska 
konungsríkinu eftir 31. júlí 1996 og sem er slátrað áður 
en þessi reglugerð öðlast gildi. Slíkar hryggjarsúlur og 
vörur sem fást úr slíkum hryggjarsúlum skulu ekki 
sendar frá Breska konungsríkinu til annarra aðildarríkja 
eða þriðju landa. 

18) Til að tryggja gagnsæi og samfellu í löggjöf 
Bandalagsins skal fella úr gildi ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 98/351/EB frá 29. maí 1998 
um að ákveða dagsetninguna þegar heimilt er að hefja 
afgreiðslu á nautgripaafurðum frá Norður-Írlandi 
samkvæmt kerfi fyrir vottaðar hjarðir til útflutnings með 
skírskotun til 5. mgr. 6. gr. ákvörðunar ráðsins 
98/256/EB (3) og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
1999/514/EB frá 23. júlí 1999 um að ákveða 
dagsetninguna þegar sending frá Breska konungsríkinu á 
nautgripaafurðum, samkvæmt útflutningsáætlun, sem 
tekur mið af dagsetningu, getur hafist með skírskotun til 
5. mgr. 6. gr. ákvörðunar 98/256/EB (4). 

 ________________  

(2) Stjtíð. ESB L 204, 5.8.2005, bls. 22. 
(3) Stjtíð. EB L 157, 30.5.1998, bls. 110. 
(4) Stjtíð. EB L 195, 28.7.1999, bls. 42. 
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19) 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 III. og XI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 
er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Ákvarðanir 98/256/EB, 98/351/EB og 1999/514/EB falli úr 
gildi. 

3. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 10. apríl 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

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

1. Í stað 4. liðar I. þáttar kafla A í III. viðauka komi eftirfarandi: 

„4. Vöktun dýra sem keypt eru til eyðingar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 716/96 

Öll dýr sem eru fædd á tímabilinu frá 1. ágúst 1995 til 1. ágúst 1996 og eru aflífuð til eyðingar samkvæmt reglugerð 
(EB) Nr. 716/96, skulu prófuð með tilliti til kúariðu.“, 

2. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XI. viðauka: 

a) Í stað 1. og 2. liðar A-hluta komi eftirfarandi: 

„1. Eftirfarandi vefir eru tilgreindir sem sérstakt áhættuefni: 

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, 

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. 

2. Þrátt fyrir i. lið 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. 

Svíþjóð getur 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. 

Sérfræðingar frá framkvæmdastjórninni geta látið fara fram vettvangsskoðanir til þess að sannprófa enn 
frekar framlögð gögn í samræmi við 21. gr.“, 
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b) Ákvæðum D-hluta er breytt sem hér segir: 

i. Ákvæði 1. liðar falli brott. 

ii. Eftirfarandi 5. liður bætist við: 

„5. a) Með fyrirvara um ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/598/EB skal Breska konungsríkið tryggja 
að nautgripir, sem eru fæddir eða aldir á yfirráðasvæði þess fyrir 1. ágúst 1996, séu ekki sendir frá 
yfirráðasvæði þess til annarra aðildarríkja eða þriðju landa. 

b) Breska konungsríkið skal tryggja að ekkert kjöt eða afurðir úr nautgripum, sem eru fæddir eða aldir í 
Breska konungsríkinu eftir 31. júlí 1996 og sem er slátrað fyrir 15. júní 2005, séu sendar frá 
yfirráðasvæði þess til annarra aðildarríkja eða þriðju landa. 

c) Breska konungsríkið skal tryggja að hryggjarsúlur og vörur sem fást úr hryggjarsúlum, sem koma úr 
nautgripum sem eru fæddir eða aldir í Breska konungsríkinu eftir 31. júlí 1996 og sem er slátrað áður 
en reglugerð þessi öðlast gildi, séu ekki sendar frá yfirráðasvæði þess til annarra aðildarríkja eða þriðju 
landa.“ 

 

 
 

 

 


