
Nr. 59/436 27.10.2011EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 2. mgr. 6. gr. a og 23. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001 er mælt fyrir um reglur um 
vöktun smitandi heilahrörnunar í nautgripum, sauðfé og 
geitum og útrýmingarráðstafanir sem á að framkvæma 
þegar smitandi heilahrörnun hefur verið staðfest í sauðfé 
og geitum.

2) Í október 2005 samþykkti Matvælaöryggisstofnun 
Evrópu (EFSA) álit á flokkun afbrigðilegra tilvika 
smitandi heilahrörnunar hjá smærri jórturdýrum. Í áliti 
sínu kemst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu 
að hagnýt skilgreining á afbrigðilegri riðuveiki sé 
möguleg og leggi grunn að flokkun riðuveikitilvika. 
Matvælaöryggisstofnunin mælir einnig með því að 
eftirlitsáætlanir, þ.m.t. prófanir og fyrirkomulag við 
sýnatöku, séu notaðar til að gera það kleift að greina allar 
gerðir smitandi heilahrörnunar í smærri jórturdýrum.

3) Því virðist rétt að setja fram skilgreiningar á smitandi 
heilahrörnun í smærri jórturdýrum, riðuveikitilvikum, 
dæmigerðum riðuveikitilvikum og afbrigðilegum riðu-
veikitilvikum.

4) Ef dýr sem er slátrað til manneldis greinist jákvætt í 
flýtiprófun samkvæmt núverandi reglum, nánar tiltekið 
í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001, verður 
a.m.k. að eyða skrokknum sem er á undan skrokknum 
sem greindist jákvæður og tveimur næstu skrokkum á 
eftir í sömu slátrunarlínu auk skrokksins sem greindist 
jákvæður.

5) Alger eyðing þeirra þriggja skrokka úr sömu 
sláturlínunni, sem næstir koma skrokknum sem greindist 
jákvæður í flýtiprófun, er ekki í samræmi við áhættuna. 
Þessum skrokkum skal einungis eyða ef niðurstöður 
flýtiprófunar staðfesta að niðurstaða eftir rannsókn með 
tilvísunaraðferðum er jákvæð eða ófullnægjandi.

6) Í reglugerð (EB) nr. 999/2001, eins og henni er breytt 
með reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
214/2005 (2) og (EB) nr. 1041/2006 (3), er kveðið á um að 
efla skuli vöktunaráætlanir vegna sauðfjár og geita eftir 
að kúariða greindist í geit árið 2005 og upp komu þrjú 
óvenjuleg tilvik smitandi heilahrörnunar í sauðfé þar sem 
ekki var unnt að útiloka kúariðu. Þessar vöktunaráætlanir 
skal endurskoða í ljósi niðurstaðna úr auknum prófunum 
í tvö ár sem ekki hafa leitt til greiningar á neinum 
kúariðutilvikum til viðbótar í sauðfé eða geitum. Til 
að tryggja skilvirka framkvæmd áætlananna skulu 
endurskoðuðu vöktunarkröfurnar gilda frá 1. júlí 2007.

7) Vöktunaráætlanir vegna sauðfjár og geita skal meta og 
endurskoða í ljósi nýrra vísindalegra gagna. 

8) Í ljósi niðurstaðna aukinnar vöktunar á sauðfé og 
geitum virðast núverandi strangar reglur um aflífun og 
endurnýjun í hópum sem eru sýktir af heilahrörnun vera 
óhóflegar. Auk þess eru ýmsir erfiðleikar, einkum að því 
er varðar endurnýjun smitaðra hópa, sem hindra skilvirka 
framkvæmd ráðstafana eftir að smitandi heilahrörnun 
hefur greinst í hópi.

9) Hinn 8. mars 2007 samþykkti Matvælaöryggisstofnun 
Evrópu álit varðandi tiltekin atriði í tengslum við hættu 
á smitandi heilahrörnun í sauðfé og geitum. Í áliti sínu 
telur Matvælaöryggisstofnunin að engar vísbendingar 
séu um faraldsfræðileg eða sameindafræðileg tengsl 
milli dæmigerðrar og/eða ódæmigerðrar riðuveiki 
og heilahrörnunarsjúkdóma sem herja á menn, og að 
smitefni kúariðu (BSE agent) sé eini smitvaldur smitandi 
heilahrörnunar sem vitað er að getur borist í menn 
úr dýrum. Auk þess telur Matvælaöryggisstofnunin að 
núverandi greiningarprófanir, eins og lýst er í löggjöf EB, 
sem nota á til að greina á milli riðuveiki og kúariðu séu 
áreiðanlegar til að greina á milli dæmigerðrar kúariðu og 
afbrigðilegrar kúariðu.

REGLUGERÐ FRAmKvæmdASTjóRNARINNAR (EB) nr. 727/2007

frá 26. júní 2007

um breytingu á I., III., vII. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um 
setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar (*)

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 165, 27.6.2007, bls. 8. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2008 frá 26. september 
2008 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70, 
20.11.2008, p. 1.

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1923/2006 (Stjtíð. ESB L 404, 30.12.2006, bls. 1).

(2) Stjtíð. ESB L 37, 10.2.2005, bls. 9.
(3) Stjtíð. ESB L 187, 8.7.2006, bls. 10.
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10) Viðbótarþættir, sem staðfesta að þörf er á að endurmeta 
ráðstafanir til útrýmingar á smitandi heilahrörnun í 
smærri jórturdýrum, eru t.d. skortur á vísindalegum 
gögnum sem benda til þess að riðuveiki geti borist í 
menn, að kúariða hafi verið útilokuð í tilvikum þar sem 
um er að ræða smitandi heilahrörnun í smærri 
jórturdýrum og að greinst hafi afbrigðileg tilvik smitandi 
heilahrörnunar þar sem útbreiðsla sýkingar innan hóps er 
takmörkuð en þau hafi einnig komið upp í sauðfé með 
arfgerðir sem taldar voru þolnar gegn kúariðu og 
dæmigerðri riðuveiki. 

11) Það er almennt þekkt að skipulag á sviði sauðfjár- og 
geitageirans er mismunandi innan Bandalagsins og 
aðildarríkin ættu þar af leiðandi að eiga þess kost að 
beita annars konar stefnu, að því tilskildu að 
samræmdum reglum sé komið á. 

12) Eitt af stefnumótandi markmiðunum sem sett voru fram í 
vegvísi Bandalagsins um smitandi heilahrörnun, sem var 
samþykktur 15. júlí 2005, er að endurskoða ráðstafanir 
til útrýmingar að því er varðar smærri jórturdýr, að teknu 
tilliti til nýrra greiningartækja sem eru tiltæk en tryggja 
að núgildandi stigi neytendaverndar sé haldið. 

13) Hinn 13. júlí 2006 samþykkti Matvælaöryggisstofnunin 
álit um kynbótaáætlanir með tilliti til þols gegn smitandi 
heilahrörnun í sauðfé. Í áliti sínu kemst Matvæla-
öryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að kynbóta-
áætlanirnar auki þol sauðfjárstofnsins gegn þeim 
heilahrörnunarsjúkdómum sem nú eru þekktir og stuðli 
þar af leiðandi bæði að bættu heilbrigði dýra og aukinni 
neytendavernd. Matvælaöryggisstofnunin setur einnig 
fram tilmæli um hvernig ákvarða skuli príonprótín-
arfgerðina. 

14) Í 6. gr. a í reglugerð (EB) nr. 999/2001 er kveðið á um að 
aðildarríkin megi innleiða kynbótaáætlanir í því skyni að 
velja úr sauðfjárstofninum með tilliti til þols gegn 
smitandi heilahrörnun. Nauðsynlegt er að innleiða 
samræmdar lágmarkskröfur fyrir þessar kynbótaáætlanir. 

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

16) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/100/EB frá 
13. febrúar 2003 þar sem mælt er fyrir um 
lágmarkskröfur til að koma á kynbótaáætlunum með 
tilliti til þols gegn smitandi heilahrörnun í sauðfé (1) er 
úrelt þar eð ákvæðum sem þar er kveðið á um verður 
skipt út fyrir ákvæðin sem mælt er fyrir um í þessari 
reglugerð. Til glöggvunar og vegna réttaröryggis skal 
fella þá ákvörðun úr gildi  

17) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

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

2. gr. 

Ákvörðun 2003/100/EB er felld úr gildi. 

3. gr. 

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

Ákvæði b-liðar í 2. lið viðaukans við þessa reglugerð gilda frá 
1. júlí 2007. 

 

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

 

Gjört í Brussel 26. júní 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. ESB L 41, 14.2.2003, bls. 41.  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I., III., VII. og X. 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 gilda einnig eftirfarandi skilgreiningar: 

a) „tilvik innlendrar kúariðu“: 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, 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, 

e) „smitandi heilahrörnun í smærri jórturdýrum“: tilvik smitandi heilahrörnunar sem greinist í sauðfé eða geitum 
eftir staðfestingarprófun fyrir afbrigðilegu príonprótíni, 

f) „riðuveikitilvik“: staðfest tilvik smitandi heilahrörnunar í sauðfé eða geitum þar sem greining á kúariðu hefur 
verið útilokuð í samræmi við viðmiðanir sem mælt er fyrir um í tæknihandbók tilvísunarrannsóknarstofu 
Bandalagsins um lýsingu á stofni smitandi heilahrörnunar í smærri jórturdýrum (*), 

g) „dæmigert riðuveikitilvik“: staðfest riðuveikitilvik sem er flokkað sem dæmigert í samræmi við viðmiðanir sem 
mælt er fyrir um í tæknihandbók tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins um lýsingu á stofni smitandi 
heilahrörnunar í smærri jórturdýrum, 

h) „afbrigðilegt riðuveikitilvik“: staðfest riðuveikitilvik sem er aðgreinanlegt frá dæmigerðu riðuveikitilviki í 
samræmi við viðmiðanir sem mælt er fyrir um í tæknihandbók tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins um 
lýsingu á stofni smitandi heilahrörnunar í smærri jórturdýrum. 

 

(*) http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm“ 

2) Í III. viðauka er kafla A breytt sem hér segir: 

a) Í I. hluta komi eftirfarandi í stað liða 6.4 og 6.5: 

„6.4. Öllum skrokkhlutum dýrs, sem greinist með jákvæða eða ófullnægjandi niðurstöðu úr flýtiprófun, þ.m.t. húðin, 
skal fargað í samræmi við a- og b-lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002, fyrir utan efni sem skal 
varðveita í tengslum við skrárnar sem kveðið er á um í III. hluta kafla B. 

6.5. Ef dýr, sem er slátrað til manneldis, greinist með jákvæða eða ófullnægjandi niðurstöðu úr flýtiprófun verður 
a.m.k. að eyða skrokknum sem er á undan skrokknum sem greindist jákvæður og tveimur næstu skrokkum á 
eftir í sömu slátrunarlínu í samræmi við lið 6.4. Aðildarríkjunum er þó heimilt með undanþágu að eyða 
fyrrnefndum skrokkum einungis ef staðfestingarrannsókn, sem um getur í b-lið í lið 3.1 í kafla C í X. viðauka, 
staðfestir niðurstöðu flýtiprófunar sem jákvæða eða ófullnægjandi.“  
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b) Í stað II. hluta komi eftirfarandi: 

„II. VÖKTUN Á SAUÐFÉ OG GEITUM 

1. Almennt 

Vöktun á sauðfé og geitum skal framkvæmd í samræmi við rannsóknarstofuaðferðirnar sem mælt er fyrir 
um í b-lið í lið 3.2 í kafla C í X. viðauka. 

2. Vöktun á sauðfé og geitum sem er slátrað til manneldis 

a) Í aðildarríkjum, þar sem lembdar ær og gimbrar eru fleiri en 750 000, skal samkvæmt reglum um 
sýnatöku, sem eru settar fram í 4. lið, taka sýni úr a.m.k. 10 000 sauðkindum sem er slátrað til 
manneldis. 

b) Í aðildarríkjum þar sem geitur sem hafa borið og kiðfullar geitur eru fleiri en 750 000, skal samkvæmt 
reglum um sýnatöku, sem eru settar fram í 4. lið, taka sýni úr a.m.k. 10 000 geitum sem er slátrað til 
manneldis. 

c) Ef aðildarríki á í erfiðleikum með að safna nægilegum fjölda af sýnum úr heilbrigðu slátruðu sauðfé 
eða geitum til að ná þeirri lágmarksstærð úrtaks sem sett er fram í a- og b-lið getur það valið að skipta 
út að hámarki 50% af lágmarksstærð úrtaks og prófa þess í stað dautt sauðfé eða geitur sem eru eldri en 
18 mánaða í hlutföllunum einn á móti einum og til viðbótar við þá lágmarksstærð úrtaks sem sett er 
fram í 3. lið. Að auki getur aðildarríki valið að skipta út að hámarki 10% af lágmarksstærð úrtaks og 
prófa þess í stað sauðfé eða geitur, sem eru aflífuð innan ramma herferðar til að útrýma sjúkdómum og 
eru eldri en 18 mánaða, í hlutfallinu einn á móti einum. 

3. Vöktun á sauðfé og geitum sem er ekki slátrað til manneldis 

Aðildarríki skulu, í samræmi við reglur um sýnatöku sem kveðið er á um í 4. lið og lágmarksstærð úrtaks 
sem er tilgreind í töflu A og töflu B, taka sýni úr sauðfé og geitum sem hafa drepist eða verið aflífuð en eru 
ekki: 

— felld innan ramma herferðar um útrýmingu sjúkdóms eða 

— slátrað til manneldis. 

Tafla A 

Fjöldi lembdra áa og gimbra innan aðildarríkjanna Lágmarksstærð úrtaks úr dauðu sauðfé (1) 
> 750000 10000 

100000-750000 1500 

40000-100000 100% allt að 500 
< 40000 100% allt að 100 

(1) Lágmarksstærð úrtaks er ákvörðuð með tilliti til stærðar sauðfjárstofns í hverju aðildarríki og er ætlað að vera 
framkvæmanlegt viðmið. 

 

Tafla B 

Fjöldi geita sem hafa borið og kiðfullra geita innan 
aðildarríkis Lágmarksstærð úrtaks úr dauðum geitum (1) 

> 750000 10000 

250000-750000 1500 

40000-250000 100% allt að 500 
< 40000 100% allt að 100 

(1) Lágmarksstærð úrtaks er ákvörðuð með tilliti til stærðar geitastofns í hverju aðildarríki og er ætlað að vera 
framkvæmanlegt viðmið. 
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4. Reglur um töku sýna sem gilda um þau dýr sem um getur í 2. og 3. lið 

Dýrin skulu vera eldri en 18 mánaða eða hafa fleiri en tvær varanlegar framtennur sem eru komnar upp úr 
gómnum. 

Aldur dýra skal metinn á grundvelli tannsetningar, eftir augljósum merkjum um fullþroska eða eftir öðrum 
áreiðanlegum upplýsingum. 

Val á úrtaki skal útfært þannig að komist sé hjá því að einhver hópur fái of mikið vægi að því er varðar 
uppruna, aldur, tegund, framleiðslugerð eða aðra eiginleika. 

Tekin sýni skulu vera dæmigerð fyrir hvert svæði og tímabil. Forðast skal, eftir því sem kostur er, að taka 
mörg sýni úr sama hópnum. Aðildarríkin skulu miða að því í vöktunaráætlunum sínum, eftir því sem kostur 
er, að allar opinberlega skráðar bújarðir með fleiri en 100 dýr, þar sem aldrei hafa greinst tilvik smitandi 
heilahrörnunar, sæti prófunum vegna smitandi heilahrörnunar fleiri en eitt sýnatökuár í röð.  

Aðildarríkin skulu koma á kerfi, byggt á markvissu eftirliti eða annars konar eftirliti, til að hafa eftirlit með 
því að dýrum sé ekki beint frá sýnatöku. 

Aðildarríkjunum er þó heimilt að undanskilja frá sýnatöku afskekkt svæði þar sem þéttleiki dýra er lítill og 
þar sem dauðum dýrum er ekki skipulega safnað saman. Aðildarríki sem nýta sér slíka undanþágu skulu 
tilkynna það framkvæmdastjórninni og leggja fram skrá yfir þau afskekktu svæði þar sem undanþágan 
gildir. Þessi undanþága skal ekki taka til meira en 10% af sauðfjár- og geitastofnum í hlutaðeigandi 
aðildarríki. 

5. Vöktun á sýktum hópum 

Taka skal sýni úr dýrum sem eru eldri en 18 mánaða eða sem eru með fleiri en tvær varanlegar framtennur 
sem eru komnar upp úr gómnum og sem eru aflífuð til eyðingar í samræmi við i. eða ii. lið b-liðar í lið 2.3 
eða a-lið 5. liðar í VII. viðauka, byggt á vali á einföldu slembisýni, í samræmi við stærð sýna sem tilgreind 
er í eftirfarandi töflu. 

Fjöldi dýra sem eru eldri en 18 mánaða eða eru með fleiri 
en tvær varanlegar framtennur sem eru komnar upp úr 
gómnum, sem eru aflífuð til eyðingar í hjörð eða hóp 

Lágmarksstærð úrtaks 

70 eða færri Öll dýr sem uppfylla skilyrðin 
80 68 

90 73 

100 78 

120 86 

140 92 

160 97 

180 101 

200 105 

250 112 

300 117 

350 121 

400 124 

450 127 

500 eða fleiri 150 
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6. Vöktun á öðrum dýrum 

Auk vöktunaráætlananna, sem settar eru fram í 2., 3. og 4. lið, geta aðildarríkin, að eigin frumkvæði, vaktað 
önnur dýr, einkum: 

— dýr sem eru notuð í mjólkurframleiðslu, 

— dýr sem eru upprunnin í löndum með innlenda smitandi heilahrörnunarsjúkdóma, 

— dýr sem hafa fengið fóður sem gæti hafa verið mengað, 

— dýr sem eru afkvæmi eða afkomendur kvendýra sem gætu verið sýkt af smitandi heilahrörnun. 

7. Ráðstafanir eftir prófun á sauðfé og geitum 

7.1. Þegar sauðfé eða geitfé, sem er slátrað til manneldis, hefur verið valið til prófunar vegna smitandi 
heilahrörnunar í samræmi við 2. lið, skal ekki merkja skrokkinn með heilbrigðismerkinu sem kveðið er á 
um í I. þætti III. kafla í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004 fyrr en fengist hefur neikvæð niðurstaða 
úr flýtiprófuninni. 

7.2. Aðildarríkjum er heimilt að víkja frá lið 7.1 ef kerfi, sem lögbært yfirvald hefur viðurkennt, hefur verið 
innleitt í sláturhús til að tryggja að unnt sé að rekja alla hluta dýrs og að engir hlutar dýra, sem eru prófuð 
og bera heilbrigðismerkið, geti farið út af sláturhúsinu fyrr en neikvæð niðurstaða úr flýtiprófun hefur 
fengist. 

7.3. Geyma skal alla skrokkhluta dýrsins sem prófun er gerð á, þ.m.t. húðin, undir opinberu eftirliti þar til 
neikvæð niðurstaða hefur fengist úr flýtiprófun, að undanskildum aukaafurðum úr dýrum sem er fargað 
beint í samræmi við a-, b- eða e-lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1774/2002. 

7.4. Að undanskildu efni sem skal varðveita í tengslum við skjölin sem kveðið er á um í III. hluta kafla B í 
þessum viðauka skal farga beint öllum skrokkhlutum dýrs sem greinist jákvætt í flýtiprófun, þ.m.t. húðin, í 
samræmi við a-, b- eða e-lið 2. mgr. 4. gr reglugerðar (EB) nr. 1774/2002. 

8. Arfgerðargreining 

8.1. Ákvarða skal príonprótínarfgerð fyrir tákna 136, 154 og 171 fyrir hvert jákvætt tilvik smitandi 
heilahrörnunar í sauðfé. Tilvik smitandi heilahrörnunar í sauðfé með arfgerð þar sem alanín er kóðað í 
báðum genasamsætunum í tákna 136, arginín er kóðað í báðum genasamsætunum í tákna 154 og arginín í 
báðum genasamsætunum í tákna 171 skulu þegar í stað tilkynnt til framkvæmdastjórnarinnar. Ef 
sjúkdómstilvik smitandi heilahrörnunar, sem greinist jákvætt, er afbrigðilegt riðuveikitilvik skal ákvarða 
príonprótínarfgerðina fyrir tákna 141. 

8.2. Auk dýranna, sem eru arfgerðargreind í samræmi við lið 8.1, skal ákvarða príonprótínarfgerðina fyrir tákna 
136, 141, 154 og 171 úr lágmarksúrtaki hjá sauðfé. Ef um er að ræða aðildarríki þar sem fullorðið sauðfé er 
fleira en 750 000 dýr skal þetta lágmarksúrtak vera a.m.k. 600 dýr. Ef um er að ræða önnur aðildarríki skal 
lágmarksúrtak vera a.m.k. 100 dýr. Sýnin má velja úr dýrum sem er slátrað til manneldis, úr sjálfdauðum 
dýrum á býli eða úr lifandi dýrum. Sýnatakan skal vera dæmigerð fyrir allan sauðfjárstofninn.“ 

3) Í stað VII. viðauka komi eftirfarandi: 

„VII. VIÐAUKI 

ÚTRÝMING SMITANDI HEILAHRÖRNUNAR 

KAFLI A 

Ráðstafanir í kjölfar staðfestingar á að smitandi heilahrörnun hafi komið upp 

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 er að sé 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, 
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— 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 eða 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 ræðir kvendýr, 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 eða 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. 

2. Ráðstafanirnar, sem mælt er fyrir um í c-lið 1. mgr. 13. gr., skulu a.m.k. ná yfir: 

2.1. 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 geta aðildarríkin ákveðið: 

— að aflífa ekki og eyða dýrum sem eru í þeim aldursflokki 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 aldursflokki 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. 

2.2. Vakni grunur um heilahrörnunarsmit í sauðfé eða geitum á bújörð í aðildarríki skal setja opinberar takmarkanir á 
flutning á öllu öðru sauðfé eða 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 smitandi heilahrörnun kom upp, sé sú bújörð þar 
sem dýrið smitaðist af smitandi heilahrörnun getur lögbært yfirvald ákveðið að setja skuli aðrar bújarðir eða 
einungis smitbújörðina undir opinbert eftirlit, með hliðsjón af þeim faraldsfræðilegu upplýsingum sem eru til staðar. 

2.3. Í þeim tilvikum þar sem smitandi heilahrörnun hefur verið staðfest í sauðfé eða geitum: 

a) ef ekki er unnt að útiloka kúariðu eftir niðurstöður hringprófunar sem fer fram í samræmi við þær aðferðir sem 
settar eru fram í c-lið liðar 3.2 í kafla C í X. viðauka, 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, 

b) ef kúariða er útilokuð í samræmi við aðferðirnar sem um getur í c-lið liðar 3.2 í kafla C í X. viðauka, samkvæmt 
ákvörðun lögbærs yfirvalds: 

annaðhvort 

i. 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. Skilyrðin, sem sett eru fram í 3. lið, gilda um bújörðina, 

eða 
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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 og enga VRQ genasamsætu og, ef slíkar 
ær til undaneldis eru með fangi meðan á rannsókninni stóð, þau lömb 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 geitur yngri en þriggja mánaða sem einungis eru ætluð til 
slátrunar. 

Skilyrðin, sem sett eru fram í 3. lið, gilda um bújörðina, 

eða 

iii. aðildarríki getur ákveðið að aflífa ekki og eyða dýrunum, sem eru tilgreind í rannsókninni sem um getur í 
öðrum og þriðja undirlið b-liðar í 1. lið, ef það er erfitt að fá í staðinn sauðfé með þekkta arfgerð eða ef 
tíðni ARR genasamsætu innan hjarðar eða á bújörð er lág eða ef það er talið nauðsynlegt til þess að forðast 
skyldleikaræktun eða byggt á rökstuddri athugun á öllum faraldsfræðilegum þáttum. Skilyrðin, sem sett eru 
fram í 4. lið, gilda um bújörðina, 

c) þrátt fyrir ráðstafanirnar, sem eru settar fram í b-lið, og einungis þar sem tilvik smitandi heilahrörnunar, sem 
hefur verið staðfest á bújörð, er afbrigðilegt riðuveikitilvik getur aðildarríki ákveðið að fylgja ráðstöfununum 
sem mælt er fyrir um í 5. lið. 

d) Aðildarríkjum er heimilt: 

i. að láta slátrun til manneldis koma í stað aflífunar og algerrar eyðingar allra dýra sem um getur í i. lið b-
liðar, 

ii. að láta slátrun til manneldis koma í stað aflífunar og algerrar eyðingar dýranna sem um getur í ii. lið b-liðar 

að því tilskildu að: 

— dýrunum sé slátrað innan yfirráðasvæðis hlutaðeigandi aðildarríkis, 

— öll dýr, sem eru eldri en 18 mánaða eða hafa fleiri en tvær varanlegar framtennur sem eru komnar upp úr 
gómnum og er slátrað til manneldis, skulu prófuð til að athuga hvort þau séu með smitandi heilahrörnun í 
samræmi við rannsóknarstofuaðferðirnar sem settar eru fram í b-lið liðar 3.2 í kafla C í X. viðauka, 

e) ákvarða skal príonprótínarfgerð sauðfjár, að hámarki 50 dýr, sem er aflífað og eytt eða slátrað til manneldis í 
samræmi við i. og iii. lið b-liðar. 

2.4. Ef komið hefur verið með sýkta dýrið frá annarri bújörð getur aðildarríki ákveðið, á grundvelli sögu tilviksins, að 
beita útrýmingarráðstöfunum 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 
faraldsfræðilegum þáttum. Þegar fleiri en einum hópi er haldið á einni bújörð geta aðildarríkin ákveðið að takmarka 
beitingu þessara ráðstafana við þann hóp sem smitandi heilahrörnun hefur verið staðfest í, að því tilskildu að það 
hafi verið staðfest að hóparnir hafi verið einangraðir hver frá öðrum og að útbreiðsla sýkingar milli hópa, 
annaðhvort með beinni eða óbeinni snertingu, teljist ólíkleg. 
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3. Eftir að þeim ráðstöfunum, sem um getur í a-lið og i. og ii. lið b-liðar í lið 2.3, hefur verið beitt á bújörð: 

3.1. Einungis er heimilt að fara með eftirfarandi dýr á bújörðina: 

a) hrúta af arfgerð ARR/ARR, 

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

c) geitur, að því tilskildu: 

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

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

3.2. Einungis er heimilt að nota eftirfarandi sæði og fósturvísa úr sauðfé á bújörðinni eða bújörðunum: 

a) sæði úr hrútum af príonprótínarfgerð ARR/ARR, 

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

3.3. Flutningur dýra frá bújörð skal vera með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði: 

a) flutningur sauðfjár af arfgerð ARR/ARR frá bújörð skal 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 og enga VRQ genasamsætu til annarra bújarða sem falla 
undir takmarkanir eftir beitingu ráðstafana í samræmi við ii. lið b-liðar í lið 2.3 eða 4. lið, 

— ef lögbært yfirvald ákveður það má flytja lömb og kiðlinga 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) flytja má geitur að því tilskildu að bújörðin falli undir aukna vöktun vegna smitandi heilahrörnunar, þ.m.t. 
prófanir á öllum geitum sem eru eldri en 18 mánaða og: 

i. er slátrað til manneldis þegar afurðaskeiði þeirra lýkur eða 

ii. hafa drepist eða verið aflífaðar á bújörðinni og uppfylla skilyrðin sem eru sett fram í 3. lið II. hluta í kafla A 
í III. viðauka, 

d) ef aðildarríki ákveður það má flytja lömb og kiðlinga sem eru yngri en þriggja mánaða frá bújörð og beint til 
slátrunar til manneldis. 

3.4. Takmarkanirnar, sem settar eru fram í liðum 3.1, 3.2 og 3.3, skulu þó gilda áfram um bújörðina í tvö ár frá: 

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

b) síðasta degi sem sauðfé eða geitum var haldið á athafnasvæðinu eða 

c) þeim degi sem aukin vöktun vegna smitandi heilahrörnunar, eins og sett er fram í c-lið liðar 3.3, hófst eða 
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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 og enga VRQ genasamsætu, að því tilskildu að á tveggja 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 
úrtaksstærðina sem um getur í töflunni í 5. 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. 

4. Eftir að ráðstöfununum sem um getur í iii. lið b-liðar í lið 2.3 hefur verið beitt á bújörð og í tvö undaneldisár eftir að 
síðasta tilvik smitandi heilahrörnunar var greint: 

a) skal auðkenna allt sauðfé og geitur á bújörðinni, 

b) má einungis flytja allt sauðfé og geitur á bújörðinni til slátrunar til manneldis eða til eyðingar innan 
yfirráðasvæðis viðkomandi aðildarríkis; öll dýr, sem eru eldri en 18 mánaða og er slátrað til manneldis, skulu 
prófuð til að athuga hvort þau séu með smitandi heilahrörnun í samræmi við rannsóknarstofuaðferðirnar sem 
mælt er fyrir um í b-lið liðar 3.2 í kafla C í X. viðauka, 

c) skal lögbært yfirvald sjá til þess að fósturvísar og egg séu ekki send frá bújörðinni, 

d) má einungis nota sæði úr hrútum af arfgerð ARR/ARR og fósturvísa með a.m.k. eina ARR genasamsætu og 
enga VRQ genasamsætu á bújörðinni, 

e) skal allt sauðfé og geitur, sem eru eldri en 18 mánaða og hafa drepist eða verið aflífuð á bújörð, prófuð vegna 
smitandi heilahrörnunar, 

f) má einungis koma með inn á bújörðina hrúta af arfgerð ARR/ARR og ær frá bújörðum þar sem engin tilvik 
smitandi heilahrörnunar hafa greinst eða úr hópum sem uppfylla skilyrðin sem sett eru fram í lið 3.4, 

g) má einungis koma með inn á bújörðina geitur frá bújörð þar sem engin tilvik smitandi heilahrörnunar hafa 
greinst eða úr hópum sem uppfylla skilyrðin í lið 3.4, 

h) skal allt sauðfé og geitur á bújörðinni falla undir sameiginlegar takmarkanir á beit sem lögbært yfirvald 
ákvarðar, byggt á rökstuddri athugun á öllum faraldsfræðilegum þáttum, 

i) þrátt fyrir b-lið er heimilt, ef lögbært yfirvald ákveður það, að flytja lömb og kiðlinga til annarrar bújarðar innan 
sama aðildarríkis, eingöngu til eldis fyrir slátrun, að því tilskildu að á viðtökubújörðinni sé hvorki 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. 

5. Eftir að undanþágunni, sem kveðið er á um í c-lið í lið 2.3 er beitt, gilda eftirfarandi ráðstafanir: 

a) annaðhvort aflífun og alger eyðing allra dýra, fósturvísa og eggja sem voru tilgreind í rannsókninni sem um 
getur í öðrum og þriðja undirlið b-liðar í 1. lið. Aðildarríki er heimilt að ákvarða príonprótínarfgerð sauðfjár 
sem hefur verið aflífað og eytt, 

b) eða, í tvö undaneldisár eftir að síðasta tilvik smitandi heilahrörnunar var greint, a.m.k. eftirfarandi ráðstafanir: 

i. auðkenna skal allt sauðfé og geitur á bújörðinni, 

ii. bújörðin skal vera undir aukinni vöktun vegna smitandi heilahrörnunar í tvö ár, þ.m.t. prófun á öllu sauðfé 
og geitum sem eru eldri en 18 mánaða og er slátrað til manneldis og öllu sauðfé og geitum sem eru eldri en 
18 mánaða og hafa drepist eða verið aflífuð á bújörðinni, 

iii. lögbært yfirvald skal sjá til þess að lifandi sauðfé og geitur, fósturvísar og egg af bújörðinni séu ekki send 
til annarra aðildarríkja eða þriðju landa. 
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6. Aðildarríki, sem beita þeim ráðstöfunum sem settar eru fram í iii. lið b-liðar í lið 2.3 eða undanþágunum sem kveðið 
er á um í c- og d-lið í lið 2.3, skulu gera framkvæmdastjórninni grein fyrir þeim skilyrðum og viðmiðunum sem 
notuð eru við veitingu þeirra. Ef viðbótartilvik smitandi heilahrörnunar greinast í hópi þar sem undanþágum er beitt 
skal endurmeta skilyrði fyrir veitingu slíkra undanþágna. 

KAFLI B 

Lágmarkskröfur varðandi kynbótaáætlanir með tilliti til þols gegn smitandi heilahrörnun í sauðfé í samræmi við 
6. gr. a 

1. HLUTI 

Almennar kröfur 

1. Kynbótaáætlunin skal beinast að hópum sem hafa mikið erfðafræðilegt gildi. 

2. Koma skal upp gagnasafni þar sem fram koma a.m.k. eftirfarandi upplýsingar: 

a) auðkenni, tegund og fjöldi dýra í öllum hópum sem taka þátt í kynbótaáætluninni, 

b) auðkenning á einstökum dýrum sem sýni voru tekin úr samkvæmt kynbótaáætluninni, 

c) niðurstöður allra arfgerðargreiningaprófana. 

3. Koma skal á samræmdu vottunarkerfi þar sem arfgerð allra dýra, sem sýni er tekið úr vegna kynbótaáætlunarinnar, 
er vottuð með vísun í auðkennisnúmer hvers dýrs. 

4. Koma skal á kerfi til auðkenningar á dýrum og sýnum, til vinnslu á sýnum og afhendingar á niðurstöðum sem 
dregur úr líkum á mannlegum mistökum. Skilvirkni kerfisins skal sæta reglulegum slembiathugunum. 

5. Arfgerðargreining á blóði og öðrum vefjum, sem safnað er vegna kynbótaáætlunarinnar, skal framkvæmd á 
rannsóknarstofum sem hafa verið samþykktar samkvæmt þessu kerfi. 

6. Lögbæru yfirvaldi aðildarríkis er heimilt að aðstoða ræktunarfélög við að koma á genabönkum sem samanstanda af 
sæði, eggjum og/eða fósturvísum sem eru dæmigerðir fyrir þær príonprótínarfgerðir sem eru líklegar til að verða 
sjaldgæfar vegna kynbótaáætlunarinnar. 

7. Gera skal kynbótaáætlanir fyrir hverja tegund og taka tillit til: 

a) tíðni mismunandi genasamsæta innan tegundarinnar, 

b) fágætis tegundar, 

c) þess að komist verði hjá skyldleikaræktun eða genaflökti. 

2. HLUTI 

Sértækar reglur um hópa sem taka þátt 

1. Kynbótaáætlunin skal miða að því að auka tíðni ARR genasamsæta innan sauðfjárhópsins og draga um leið úr 
algengi þeirra genasamsæta sem sýnt hefur verið fram á að stuðli að næmleika gagnvart smitandi heilahrörnun. 

2. Lágmarkskröfur er varða þá hópa, sem taka þátt, skulu vera eftirfarandi: 

a) öll dýrin í hópnum, sem á að arfgerðargreina, skulu auðkennd hvert um sig með öruggu móti, 

b) allir hrútar, sem eru ætlaðir til undaneldis innan hóps, skulu arfgerðagreindir áður en þeir eru notaðir til 
undaneldis, 

c) öllum karlkynsdýrum með VRQ genasamsætu skal slátrað eða þeir vanaðir innan sex mánaða frá því að 
arfgerðin er greind; slík dýr skal ekki flytja frá bújörðinni nema til slátrunar, 
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d) kvenkynsdýr, sem vitað er að bera VRQ genasamsætuna, skal ekki flytja frá bújörðinni nema til slátrunar, 

e) karlkynsdýr, þ.m.t. sæðisgjafar sem eru notaðir til gervisæðingar, aðrir en þeir sem eru vottaðir vegna 
kynbótaáætlunarinnar, skal ekki nota til undaneldis innan hóps. 

3. Aðildarríkin geta veitt undanþágur frá þeim kröfum sem settar eru fram í c- og d-lið 2. liðar til varðveislu á 
tegundum og framleiðslueiginleikum. 

4. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um undanþágur sem eru veittar skv. 3. lið og um þær viðmiðanir 
sem farið var eftir. 

3. HLUTI 

Rammi vegna viðurkenningar á að sauðfjárhópur hafi þá stöðu að hafa þol gegn smitandi heilahrörnun 

1. Innan rammans skal viðurkenna að sauðfjárhópar hafi þá stöðu að hafa þol gegn smitandi heilahrörnun og uppfylla, 
vegna þátttöku í kynbótaáætluninni eins og kveðið er á um í 6. gr. a, þær viðmiðanir sem krafist er í áætluninni. 
Þessi greining skal veitt a.m.k. á þessum tveimur stigum: 

a) I. stigs hópar eru hópar sauðfjár sem eru eingöngu með ARR/ARR arfgerð, 

b) II. stigs hópar eru hópar sem hafa eingöngu átt afkvæmi undan hrútum með ARR/ARR arfgerð. Aðildarríkin 
geta ákveðið að viðurkenna fleiri stig sem henta kröfum hvers lands. 

2. Taka skal slembisýni reglubundið úr sauðfjárhópum sem hafa þol gegn smitandi heilahrörnun: 

a) á býli eða í sláturhúsi til að sannreyna arfgerð þeirra, 

b) þegar um er að ræða I. stigs hópa, vegna prófana, í samræmi við III. viðauka, vegna smitandi heilahrörnunar hjá 
dýrum sem eru eldri en 18 mánaða. 

4. HLUTI 

Skýrslur sem aðildarríkjunum ber að láta framkvæmdastjórninni í té 

Aðildarríki, sem innleiða eigin kynbótaáætlun, í því skyni að velja úr sauðfjárstofninum með tilliti til þols gegn smitandi 
heilahrörnun, skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þær kröfur sem gerðar eru vegna slíkra áætlana og skulu leggja 
fram árlega skýrslu um framvinduna. Skýrsla fyrir hvert almanaksár skal lögð fram eigi síðar en 31. mars árið eftir.“ 

4) Í X. viðauka er kafla C breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. liðar komi eftirfarandi: 

„1. Sýnataka 

Safna skal öllum sýnum, sem á að rannsaka til að athuga hvort smitandi heilahrörnun sé til staðar, í samræmi 
við aðferðir og aðferðarlýsingar sem mælt er fyrir um í nýjustu útgáfu handbókar 
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (International Office of Epizootics (OIE)) um greiningarprófanir og 
bóluefni fyrir landdýr „Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines“ (hér á eftir nefnd 
„handbókin“). Að auki eða ef aðferðir og aðferðarlýsingar Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar liggja ekki 
fyrir og til að tryggja að nægjanlegt efni sé til staðar skal lögbært yfirvald sjá til þess að notkun sýnatökuaðferða 
og aðferðarlýsinga sé í samræmi við viðmiðunarreglur sem tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins gefur út. 
Einkum skal lögbært yfirvald safna saman viðeigandi vefjum í samræmi við fyrirliggjandi vísindalega ráðgjöf 
og viðmiðunarreglur tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins til að tryggja greiningu á öllum þekktum stofnum 
smitandi heilahrörnunar í smærri jórturdýrum og skal geyma a.m.k. helming vefja, sem hefur verið safnað, nýja 
en ekki frysta, uns neikvæðar niðurstöður flýtiprófana liggja fyrir. Ef niðurstaðan er jákvæð eða ófullnægjandi 
skal meðhöndla afgangsvefi í samræmi við viðmiðunarreglur tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins. 

Sýnin skulu rétt merkt með auðkenni dýrsins sem sýnið var tekið úr.“ 
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b) Í stað b-liðar í lið 3.2 komi eftirfarandi: 

„b) V ö k t u n  v e g n a  s m i t a n d i  h e i l a h r ö r n u n a r  

Sýni úr sauðfé og geitum, sem send eru til prófunar á rannsóknarstofu í samræmi við ákvæði II. hluta kafla A í 
III. viðauka (vöktun sauðfjár og geita), skal rannsaka með flýtiprófun með viðeigandi aðferðum og 
aðferðarlýsingum í samræmi við fyrirliggjandi vísindalega ráðgjöf og viðmiðunarreglur tilvísunar-
rannsóknarstofu Bandalagsins til að tryggja greiningu á öllum þekktum stofnum smitandi heilahrörnunar. 

Ef niðurstöður úr flýtiprófun eru ófullnægjandi eða jákvæðar skal senda vefinn, sem sýnið var tekið úr, 
tafarlaust til opinberrar rannsóknarstofu til staðfestingarrannsókna með ónæmisfrumuefnafræðilegum aðferðum, 
mótefnaþrykki eða staðfestingu á dæmigerðum þráðlum með rafeindasmásjárrannsókn, eins og um getur í a-lið. 
Ef niðurstöður staðfestingarrannsóknar eru neikvæðar eða ófullnægjandi skal framkvæma viðbótarstað-
festingarprófun í samræmi við viðmiðunarreglur tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins. 

Ef niðurstöður einnar staðfestingarrannsóknarinnar er jákvæð skal dýrið teljast jákvætt tilvik smitandi 
heilahrörnunar.“ 

c) Í stað ii. liðar í c-lið liðar 3.2 komi eftirfarandi: 

„Frekari prófanir á sýnum úr sýktum hópum á sömu bújörð, sem greinast jákvæð með tilliti til smitandi 
heilahrörnunar, skal a.m.k. framkvæma á fyrstu tveimur jákvæðu tilvikum smitandi heilahrörnunar á hverju ári eftir 
að vísitilfellið greinist.“  

 
 
 
 
 


