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 2011/EES/5/32REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 163/2009

frá 26. febrúar 2009

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

(3) Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1, með leiðréttingum samkvæmt Stjtíð. 
ESB L 191, 28.5.2004, bls. 1.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 55, 27.2.2009, bls. 17. 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, (bíður birtingar).

(1) Stjtíð. EB L 147, 31.5.2001, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 339, 24.12.2003, bls. 78.

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, eftirlit með og útrýmingu smitandi 
heilahrörnunarsjúkdóma í dýrum. Hún gildir um 
framleiðslu lifandi dýra og afurða úr dýraríkinu og 
setningu þeirra á markað og, í tilteknum sértilvikum, um 
útflutning þeirra.

2) Í 1. og 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 999/2001 er 
kveðið á um bann við því að jórturdýr og önnur dýr séu 
fóðruð á prótíni úr dýrum. Í IV viðauka við þá reglugerð 
er mælt fyrir um undanþágur frá því banni.

3) Í tilskipun framkvæmdastjórnar 2003/126/EB frá  
23. desember 2003 um greiningaraðferð til að ákvarða 
innihaldsefni úr dýraríkinu vegna opinbers eftirlits með 
fóðri (2) er kveðið á um að opinber greining á fóðri, í 
samræmi við ákvæði tilskipunarinnar, skuli fara fram í því 
skyni að hafa opinbert eftirlit með tilvist, sanngreiningu 
og/eða mati á magni innihaldsefna úr dýraríkinu í fóðri.

4) Í því skyni framkvæmdi tilvísunarrannsóknarstofa 
Bandalagsins til greiningar á dýraprótíni í fóðri (CRA-W) 
frammistöðupróf rannsóknarstofa, sem hluta af árlegri 
vinnuáætlun sinni, sem leiddi í ljós góða frammistöðu 

rannsóknarstofa við að greina lítið magn innihaldsefna úr 
dýraríkinu í fóðri með þeim greiningaraðferðum sem lýst 
er í tilskipun 2003/126/EB.

5) Þessi bætta frammistaða rannsóknarstofa hefur leitt til 
þess að greinst hefur tilfallandi tilvist beinflísa, einkum 
í hnýðis og rótarávaxtaplöntum. Samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 
2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður 
og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu 
virt (3), skal gera viðeigandi ráðstafanir ef ekki er farið 
að þessum ákvæðum sem geta m.a. verið að sendingu sé 
fargað.

6) Í d-lið A-liðar II. hluta IV. viðauka við reglugerð (EB) 
nr. 999/2001 er kveðið á um undanþágu frá banninu, sem 
mælt er fyrir um í 1. og 2. mgr. 7. gr. þeirrar reglugerðar, 
og getur aðildarríki því leyft að alidýr séu fóðruð á hnýðis 
og rótarávaxtaplöntum og fóðri sem inniheldur slíkar 
afurðir eftir að þar hafa greinst bein, að undangengnu 
hagstæðu áhættumati.

7) Sýnt hefur verið fram á að ekki verður komist hjá 
umhverfismengun við uppskeru fóðurefna úr jurtaríkinu, 
t.d. af völdum beinflísa. Í samræmi við það er rétt að 
rýmka undanþáguna, sem sett er fram í d-lið A-liðar 
II. hluta IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 999/2001 
varðandi hnýðis og rótarávaxtaplöntur, þannig að hún nái 
yfir allt fóðurefni úr jurtaríkinu við tiltekin skilyrði.

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

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið 
og heilbrigði dýra,
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi komi í stað d-liðar í A-lið II. hluta IV. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 999/2001: 

„d) aðildarríkin geta heimilað að alidýr séu fóðruð á fóðurefni 
úr jurtaríkinu og fóðri sem inniheldur slíkar afurðir eftir að 

þar hefur greinst óverulegt magn beinflísa, að undangengnu 
hagstæðu áhættumati. Við áhættumat skal a.m.k. taka tillit 
til magns og hugsanlegra mengunarvalda og 
lokaviðtökustaðar sendingar”. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 26. febrúar 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Androulla VASSILIOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 

 

 

 


