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(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 34, 4.2.2009, bls. 11. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2010 frá 10. nóvember 
2010 um breytingu á I viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 
3.3.2011, bls. 1.

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
(2) Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 849, bls. 1–47.

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 eru settar reglur um 
forvarnir gegn smitandi heilahrörnunarsjúkdómum í 
dýrum, eftirlit með sjúkdómunum og útrýmingu þeirra. 
Hún gildir um framleiðslu lifandi dýra og afurða úr 
dýraríkinu og setningu þeirra á markað.

2) Í VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er mælt 
fyrir um niðurskurðarráðstafanir sem á að grípa til þegar 
smitandi heilahrörnun hefur verið staðfest í sauðfé eða 
geitum.

3) Í IX. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 er mælt 
fyrir um reglur varðandi innflutning í Bandalagið á lifandi 
dýrum, fósturvísum, eggjum og afurðum úr dýraríkinu.

4) Hinn 6. nóvember 2008 birti Matvælaöryggisstofnun 
Evrópu (EFSA) álit um áhættu á smiti fyrir menn og 
dýr í tengslum við smitandi heilahrörnun sem berst með 
mjólk og mjólkurvörum úr smáum jórturdýrum (2). Í því 
áliti komst Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu 
að dæmigerð riðuveiki geti smitast frá á yfir í lamb með 
mjólk eða broddi. Matvælaöryggisstofnunin lýsti því 
einnig yfir að notkun á mjólk og mjólkurvörum úr hjörð 
með dæmigerða riðuveiki geti haft í för með sér áhættu 
á smiti af völdum smitandi heilahrörnunar fyrir menn 
og dýr. Önnur niðurstaða Matvælaöryggisstofnunarinnar 
var sú að búast megi við að kynbótaáætlanir til að 
rækta upp mótstöðu gegn riðuveiki í sauðfé dragi úr 
smitáhættu fyrir menn og dýr í tengslum við mjólkurvörur 
úr smáum jórturdýrum. Að því er varðar afbrigðilega 
riðuveiki komst Matvælaöryggisstofnunin enn fremur að 
þeirri niðurstöðu að útbreiðsla smitefnisins, sem virðist 

takmörkuð, í líffærakerfum smitaðra dýra geti dregið 
úr smithættu með mjólk er takmörkuð. Að því er varðar 
kúariðu greindi Matvælaöryggisstofnunin frá því að 
engar upplýsingar liggi nú fyrir um smitvirkni eða PrPSc 
í broddi eða mjólk úr smáum jórturdýrum sem eru sýkt 
af kúariðu. Hins vegar komst Matvælaöryggisstofnunin 
að þeirri niðurstöðu að vegna stigvaxandi dreifingar 
á smitefni kúariðu fljótlega eftir smitun, til vefja utan 
miðtaugakerfisins í smitnæmu sauðfé sem var smitað í 
tilraunaskyni, sé broddur og mjólk úr smitnæmum smáum 
jórturdýrum með kúariðu líklega smitvirk.

5) Í ljósi þessara nýju vísindalegu þátta og m.a. vegna þess 
að smithætta af völdum dæmigerðrar riðuveiki með 
mjólk frá á til lambs hefur verið staðfest er á þessu stigi 
ástæða til að samþykkja nýjar verndarráðstafanir að því er 
varðar mjólk og mjólkurvörur úr hjörð sem er smituð af 
dæmigerðri riðuveiki til að koma í veg fyrir að dæmigerð 
riðuveiki breiðist til annarra hjarða jórturdýra með fóðri.

6) Til að tryggja sama öryggi að því er varðar innflutta mjólk 
og mjólkurvörur úr sauðfé og geitum skulu svipaðar 
ráðstafanir gilda um innflutning inn í Bandalagið.

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

8) 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 VII. og IX. 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.

REglUgERÐ FRAmKVÆmdASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 103/2009

frá 3. febrúar 2009

um breytingu á VII. og IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 
um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi  

heilahrörnunar (*)
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 3. febrúar 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

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

1. Í VII. viðauka er kafla A breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 2.2. komi eftirfarandi: 

„2.2. Vakni grunur um smitandi heilahrörnun í sauðfé eða geitum á bújörð í aðildarríki skal setja opinberar 
takmarkanir á flutning á öllu sauðfé eða geitum frá bújörðinni þar til niðurstöður rannsóknar liggja fyrir. Ef 
sannað þykir 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 hvort 
setja skuli aðrar bújarðir eða einungis smitbújörðina undir opinbert eftirlit, með hliðsjón af fyrirliggjandi, 
faraldsfræðilegum upplýsingum. Mjólk og mjólkurvörur úr sauðfé og geitum á bújörðinni, sem er undir 
opinberu eftirliti, sem eru á bújörðinni frá þeim degi sem grunur kemur upp um að smitandi heilahrörnun sé 
til staðar og þar til niðurstöður rannsóknar því til staðfestingar liggja fyrir, skal einungis nota á viðkomandi 
bújörð.“ 

b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 2.3: 

i. Í stað a-liðar komi eftirfarandi: 

„a) og 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 C-kafla í X. viðauka: aflífun og alger eyðing allra dýra, 
fósturvísa og eggja sem voru tilgreind í rannsókninni sem um getur í öðrum til fimmta undirlið b-liðar í 1. 
lið. Eyða skal mjólk og mjólkurvörum úr þeim dýrum sem á að eyða og voru á bújörðinni frá því að 
staðfest var að ekki væri hægt að útiloka að kúariða væri til staðar og þangað til dýrunum var eytt 
algerlega.“ 

ii. Eftirfarandi komi í stað i. og ii. liðar í b-lið: 

„i. 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. Ef staðfest, smitandi heilahrörnun er dæmigerð riðuveiki skal ekki 
nota mjólk eða mjólkurvörur úr dýrum, sem á að eyða og voru á bújörðinni frá því að staðfest var að 
dæmigerð riðuveiki væri til staðar og þangað til að dýrunum var eytt algerlega, til að fóðra jórturdýr, önnur 
en þau jórturdýr sem eru á þeirri bújörð. Setning á slíkum afurðum  á markað, sem fóður fyrir önnur dýr en 
jórturdýr, skal takmarkast við yfirráðasvæði hlutaðeigandi aðildarríkis. Viðskiptaskjalið, sem fylgir 
sendingum slíkra afurða og umbúðir sem innihalda slíkar sendingar, skulu greinilega merkt með orðunum: 
„Má ekki nota sem fóður fyrir jórturdýr.“ Banna skal notkun og geymslu fóðurs, sem inniheldur slíkar 
afurðir, á býlum þar sem jórturdýr eru haldin. Fóður í lausu, sem inniheldur slíkar afurðir, skal flutt með 
ökutækjum sem ekki eru notuð til að flytja samtímis fóður fyrir jórturdýr. Ef slík ökutæki eru síðar notuð til 
að flytja fóður sem er ætlað jórturdýrum skal hreinsa þau vandlega til að forðast víxlmengun, í samræmi 
við verklagsreglur sem lögbært yfirvald hefur samþykkt 

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

eða 

ii. 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, 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, 
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— ef lögbæra yfirvaldið ákveður það: sauðfé og geitur yngri en þriggja mánaða sem einungis eru ætluð til 
slátrunar. 

Ef staðfest, smitandi heilahrörnun er dæmigerð riðuveiki skal ekki nota mjólk eða mjólkurvörur úr dýrum, 
sem á að eyða og voru á bújörðinni frá því að staðfest var að dæmigerð riðuveiki væri til staðar og þangað 
til að dýrunum var eytt algerlega, til að fóðra jórturdýr, önnur en þau jórturdýr sem eru á þeirri bújörð. 
Setning á slíkum afurðum  á markað, sem fóður fyrir önnur dýr en jórturdýr, skal takmarkast við 
yfirráðasvæði hlutaðeigandi aðildarríkis. Viðskiptaskjalið, sem fylgir sendingum slíkra afurða og umbúðir 
sem innihalda slíkar sendingar, skulu greinilega merkt með orðunum: „Má ekki nota sem fóður fyrir 
jórturdýr.“ Banna skal notkun og geymslu fóðurs sem inniheldur slíkar afurðir á býlum þar sem jórturdýr 
eru haldin. Fóður í lausu, sem inniheldur slíkar afurðir, skal flutt með ökutækjum sem ekki eru notuð til að 
flytja samtímis fóður fyrir jórturdýr. Ef slík ökutæki eru síðar notuð til að flytja fóður sem er ætlað 
jórturdýrum skal hreinsa þau vandlega til að forðast víxlmengun, í samræmi við verklagsreglur sem lögbært 
yfirvald hefur samþykkt 

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

iii. Í stað f-liðar komi eftirfarandi: 

„f) ef tíðni ARR-genasamstæðu innan kynsins eða á bújörðinni er lág eða hún er ekki til staðar eða ef það er 
talið nauðsynlegt til þess að forðast skyldleikaræktun getur aðildarríki ákveðið að fresta því að eyða þeim 
dýrum, sem um getur í i. og ii. lið b-liðar í lið 2.3, í allt að fimm undaneldisár að því tilskildu að engir 
undaneldishrútar, aðrir en þeir sem eru af ARR/ARR arfgerð séu á bújörðinni. 

Ef um er að ræða sauðfé eða geitur, sem haldin eru til framleiðslu á mjólk með það í huga að setja hana á 
markað, má þó einungis fresta eyðingu dýranna í að hámarki 18 mánuði.“ 

2. Eftirfarandi komi í stað B-þáttar í kafla D í IX. viðauka: 

„ÞÁTTUR B 

Kröfur vegna heilbrigðisvottorðs 

Innflutningur aukaafurða úr dýrum og unninna afurða úr þeim sem fást úr nautgripum, sauðfé og geitum sem um getur í A-
þætti þessa kafla skal háður framvísun heilbrigðisvottorðs þar sem staðfest er: 

a) að aukaafurðirnar úr dýrum innihalda ekki og eru ekki framleiddar úr sérstöku áhættuefni eins og það er skilgreint í V. 
viðauka eða vélúrbeinuðu kjöti sem fengið er af beinum úr nautgripum, sauðfé eða geitum, 

b) að dýrunum, sem þessar aukaafurðir eru fengnar úr, hefur ekki verið slátrað eftir deyfingu með gasi, sem er sprautað inn 
í kúpuholið, eða þau verið aflífuð með sömu aðferð eða þeim verið slátrað með því að tæta vef miðtaugakerfisins í 
sundur með ílöngu, staflaga verkfæri, sem er stungið inn í kúpuholið, eða 

c) að aukaafurðirnar úr dýrum innihalda ekki og eru ekki fengnar úr efni úr nautgripum, sauðfé og geitum, öðru en því sem 
fengið er úr dýrum sem voru fædd og síðan alin samfellt frá burði og slátrað í landi eða á svæði, sem með ákvörðun, sem 
er tekin í samræmi við 2. mgr. 5. gr., er flokkað sem land eða svæði þar sem áhætta í tengslum við kúariðu er óveruleg. 

Þar að auki skal innflutningur aukaafurða og unninna afurða úr dýrum, sem um getur í A-þætti þessa kafla, sem 
innihalda mjólk eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum, háður framvísun heilbrigðisvottorðs sem samsvarar 
fyrirmyndinni sem mælt er fyrir um í 2. kafla X. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002 þar sem eftirfarandi 
staðfesting bætist við á eftir 6. lið vottorðsins: 

„7. að því er varðar smitandi heilahrörnun: 

(2) annaðhvort ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk 
eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum, hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru úr, 
verið haldið samfellt frá fæðingu eða næstliðin þrjú ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar 
takmarkanir á flutningi vegna gruns um smitandi heilahrörnun og þar sem eftirfarandi kröfur hafa 
verið uppfylltar næstliðin þrjú ár: 

i. bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, 
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ii. ekkert tilfelli af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilfelli af dæmigerðri riðuveiki hefur 
verið staðfest: 

— öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim 
eytt og 

— allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til 
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. 
eina ARR genasamsætu en enga VRQ genasamsætu, 

iii. að frátöldu sauðfé af príonprótínarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur 
inn á bújörðina að þau komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. 
lið. 

(2) eða, ef um er að ræða aukaafurðir úr dýrum, sem eru ætlaðar til að fóðra jórturdýr og innihalda mjólk 
eða mjólkurafurðir úr sauðfé eða geitum og ætlunin er að senda til aðildarríkis sem tilgreint er í 
viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 546/2006, hefur sauðfénu og geitunum, sem þessar afurðir eru 
úr, verið haldið samfellt frá fæðingu eða næstliðin sjö ár á bújörð þar sem ekki eru opinberar 
takmarkanir á flutningi vegna gruns um smitandi heilahrörnun og þar sem eftirfarandi kröfur hafa 
verið uppfylltar næstliðin sjö ár: 

i. bújörðin hefur sætt reglubundnu, opinberu heilbrigðiseftirliti með dýrum og dýraafurðum, 

ii. ekkert tilfelli af dæmigerðri riðuveiki, eins og skilgreint er í g-lið 2. liðar I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 999/2001, hefur greinst eða, eftir að tilfelli af dæmigerðri riðuveiki hefur 
verið staðfest: 

— öll dýr, sem staðfest var að væru með dæmigerða riðuveiki, hafa verið aflífuð og þeim 
eytt og 

— allt sauðfé og geitur á bújörðinni hafa verið aflífuð og þeim eytt, að frátöldum hrútum til 
undaneldis sem eru með arfgerðina ARR/ARR og ám til undaneldis sem eru með a.m.k. 
eina ARR genasamsætu en enga VRQ genasamsætu, 

iii. að frátöldu sauðfé af príonprótínarfgerð ARR/ARR má því aðeins koma með sauðfé og geitur 
inn á bújörðina að þau komi frá bújörð sem uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í i. og ii. 
lið.“ “ 

 
 
 
 
 
 
 
 


