
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet
med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), sist endret
ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikkel 9 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsvedtak 98/256/EF av 16. mars 1998 om nødtiltak
til vern mot bovin spongiform encefalopati, om endring
av vedtak 94/474/EF, og om oppheving av vedtak
96/239/EF(3), endret ved kommisjonsvedtak
98/564/EF(4), ble det fastsatt en trinnvis framgangsmåte
for oppheving av forbudet mot forsendelse til andre
medlemsstater og tredjestater av produkter fra storfe som
er slaktet i Det forente kongerike. Første skritt var
oppheving av forbudene mot forsendelse av produkter fra
storfe som er slaktet, oppdelt, bearbeidet og lagret i
virksomheter som utelukkende brukes til produkter
beregnet på forsendelse til andre medlemsstater og
tredjestater, og som ligger i Nord-Irland. Påfølgende
skritt omfatter oppheving av forbudet mot bearbeiding i
Storbritannia av kjøtt fra Nord-Irland som oppfyller
vilkårene, på vilkår som skal fastsettes i en senere fase.
Sammen med myndighetene i Det forente kongerike vil
Kommisjonen umiddelbart begynne å undersøke på
hvilken måte og på hvilke vilkår disse restriksjonene kan
lempes på ytterligere.

2) Datoen da forsendelse av produkter etter ordningen med
besetninger som oppfyller vilkårene for eksport (ECHS),
kan begynne, ble ved kommisjonsvedtak 98/351/EF(5)
fastsatt til 1. juni 1998. 

3) Det forente kongerike framla for Kommisjonen 2.
oktober 1997 et første forslag til en datobasert
eksportordning (DBES) med sikte på å tillate, på visse
betingelser, forsendelse av produkter fra dyr født etter en
bestemt dato. Styringskomiteen for vitenskapelige
spørsmål konkluderte på sitt møte 8. og 9. desember 1997
og 22. og 23. januar 1998 med at forslaget ikke var
tilstrekkelig. Det forente kongerike framla et endret
forslag datert 27. januar 1998. Styringskomiteen for
vitenskapelige spørsmål avgav 20. februar 1998 en
uttalelse om det reviderte forslaget der komiteen uttalte at
det reviderte forslaget tar hensyn til de forslag og
spørsmål som Styringskomiteen for vitenskapelige
spørsmål hadde framsatt.

4) Fôring av drøvtyggere med drøvtyggerprotein har vært
ulovlig i Det forente kongerike siden januar 1989. I 1994
ble det innført totalforbud mot fôring med kjøttbeinmel
fra pattedyr. All bruk av kjøttbeinmel fra pattedyr til
fôring av alle slags husdyr ble forbudt 4. april 1996. Per
1. august 1996 var alt fôr som inneholdt kjøttbeinmel fra
pattedyr i Det forente kongerike, trukket tilbake, og
lokalene der det var blitt lagret, måtte rengjøres og
desinfiseres. Fra den dagen ble det straffbart å selge eller
levere kjøttbeinmel fra pattedyr til bruk i dyrefôr, å fôre
dyr med fôr som inneholder kjøttbeinmel fra pattedyr,
eller å oppbevare kjøttbeinmel fra pattedyr på steder der
dyrefôr lagres eller tilberedes. Programmet, som har
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KOMMISJONSVEDTAK

av 25. november 1998

om endring av vedtak 98/256/EF med hensyn til visse nødtiltak til vern mot bovin
spongiform encefalopati(*)

[meddelt under nummer K(1998) 3773]

(98/692/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 328 av 4.12.1998, s. 28, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/1999 av 5. november 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13.

(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 113 av 15.4.1998, s. 32.

(4) EFT L 273 av 9.10.1998, s. 37. (5) EFT L 157 av 30.5.1998, s. 110.



eksistert siden 1. februar 1996, for overvåking av at
kjøttbeinmel fra pattedyr ikke blandes inn i dyrefôr etter
1. august 1996, er blitt utvidet. Resultatene av dette
programmet viser at forbudet mot å blande kjøttbeinmel
eller proteiner fra pattedyr i husdyrfôr fra 1. august 1996,
er blitt tilfredsstillende overholdt. Det er derfor gitt
tilstrekkelige garantier for at storfe som er født etter 1.
august 1996, ikke har vært utsatt for smitterisiko
gjennom fôr.   

5) Et besøk som Kommisjonens kontor for veterinær- og
plantehelsekontroll gjennomførte i Det forente kongerike
22.-26. juli 1996 for å vurdere hvor effektivt forbudet
mot bruk av det aktuelle fôret og ordningen med
tilbakekalling av fôr hadde vært, bekreftet at det var gitt
tilstrekkelige garantier for at bestemmelsene var
overholdt.

6) Det forente kongerike skal sørge for at alt avkom som er
født etter 1. august 1996 av dyr angrepet av bovin
spongiform encefalopati (BSE), slaktes og destrueres
med sikte på etterfølgende forbrenning før forsendelse
etter den datobaserte eksportordningen kan begynne. Det
forente kongerike skal også sikre at mordyret til dyr som
oppfyller vilkårene, ikke er angrepet av BSE når dyr som
oppfyller vilkårene, slaktes, og at mordyret har vært i live
i seks måneder etter fødselen til dyr som oppfyller
vilkårene. Disse tiltakene er tilstrekkelige til å fjerne
risikoen for at BSE overføres fra mordyret til et dyr som
oppfyller vilkårene.

7) Det forente kongerike har innført en ordning med pass for
storfe født etter 1. juli 1996. Denne ordningen gjør det
mulig å foreta en nøyaktig kontroll av identiteten,
fødselsdatoen og mordyret til dyr som oppfyller
vilkårene. Kommisjonens veterinærkontrollmyndighet
vurderte under et besøk 30. september-4. oktober 1996
hvor effektivt denne passordningen er blitt gjennomført.
Det forente kongerike vil innføre en ordning med
offentlig kontroll og dokumentasjon som skal framlegges
av gårdbrukerne for å kontrollere om mordyrene har
overlevd i seks måneder.

8) Dette vedtak bør fastsette en ordning med særlig
godkjenning av slakterier som deltar i den datobaserte
eksportordningen. En virksomhet som er godkjent etter
den datobaserte eksportordningen, bør ikke tillates å
slakte storfe og bearbeide og håndtere kjøtt som ikke
oppfyller vilkårene for forsendelse til andre
medlemsstater eller tredjestater i henhold til reglene for
den datobaserte eksportordningen, ordningen med
besetninger som oppfyller vilkårene for eksport, og
videresending av kjøtt fra dyr som er slaktet utenfor Det
forente kongerike. Kjølelagre godkjent etter den
datobaserte eksportordningen, bør lagre kjøtt som
oppfyller vilkårene for forsendelse, i egne rom.

9) De strenge kontrollbestemmelsene, herunder det ekstra
stempelmerket fastsatt i vedtak 98/256/EF for
bearbeiding og forsendelse av importert kjøtt og for
ordningen med besetninger som oppfyller vilkårene for
eksport, bør også få anvendelse på kjøtt og kjøttprodukter
som oppfyller vilkårene etter den datobaserte
eksportordningen.

10) Det forente kongerike har garantert at minst én offentlig
veterinær skal være til stede hele tiden i slakterier
godkjent etter den datobaserte eksportordningen, under
kontroll ante mortem og post mortem. Det forente konge-
rike har forpliktet seg til å påse at en offentlig veterinær
er til stede daglig i nedskjæringsanlegg godkjent etter den
datobaserte eksportordningen.

11) Kommisjonens kontor for næringsmidler og veterinære
spørsmål besøkte Det forente kongerike 20.-24. juli for å
vurdere den datobaserte eksportordningen. I rapporten fra
besøket blir det anbefalt at Det forente kongerike presi-
serer metoden for kontroll av om mordyret har overlevd i
seks måneder, og opplysninger som blir tilgjengelige
etter slakting, som fører til at kjøtt og produkter av dette
ikke oppfyller vilkårene. Det forente kongerike har
samtykket i ytterligere forbedringer for å etterkomme
disse anbefalingene. Det ble også anbefalt at vilkårene
for forslaget skal presiseres med hensyn til slakting av
avkom for å ta hensyn til både at Det forente kongerike
har til hensikt å forbrenne dyrene direkte, og at det
antakelig ikke vil være mulig å spore alt avkom (100 %).
Det er gjort mindre endringer i forslaget i samsvar med
disse anbefalingene.

12) Tiltakene for gjennomføring av den datobaserte eksport-
ordningen og slakting av avkom vil bli gjennomgått av en
gruppe fra Kommisjonens kontor for næringsmidler og
veterinære spørsmål før forsendelse av kjøtt og
kjøttprodukter kan begynne. Dersom gjennomgangen er
tilfredsstillende, vil Kommisjonen fastsette datoen for når
forsendelse kan begynne.

13) Dyr som sendes til slakting etter ordningen med
besetninger som oppfyller vilkårene for eksport eller den
datobaserte eksportordningen, må oppfylle alle relevante
vilkår fastsatt i dette vedtak. Dersom det etter slakting av
et dyr etter en av disse ordningene oppdages at dyret
skulle vært ansett for ikke å oppfylle vilkårene, må
vedkommende myndighet treffe nødvendige tiltak for å
hindre forsendelse av produkter fra det aktuelle dyret.
Dersom det er blitt sendt produkter fra et dyr som senere
er funnet ikke å oppfylle vilkårene, får tiltakene fastsatt i
artikkel 9 i direktiv 89/662/EØF anvendelse.

14) Det bør derfor fastsettes regler for den datobaserte
eksportordningen som et skritt i retning av å oppheve
forbudet mot forsendelse av ferskt utbeinet kjøtt og visse
produkter framstilt av det aktuelle ferske, utbeinede
kjøttet, fra storfe slaktet i Det forente kongerike. 
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15) Det ble vedtatt en revisjon av dyrehelsekodeksen til Det
internasjonale kontor for epizootier (OIE) for BSE (OIE-
kodeks for BSE) på OIEs generalforsamling i Paris 29.
mai 1998. I artikkel 3.2.13.9 i kodeksen anbefales vilkår
for import av utbeinet kjøtt og kjøttprodukter fra storfe
fra en stat eller en sone med høy forekomst av BSE.
Vilkårene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med nevnte
artikkel i OIE-kodeksen for BSE.

16) Ved artikkel 3.2.13.9 i OIE-kodeksen for BSE ble det
fastsatt at veterinærmyndighetene skal kreve at det ved
import fra en stat eller en sone med høy forekomst av
BSE, framvises et internasjonalt sertifikat som attesterer
at vilkårene i nevnte artikkel er oppfylt. Ved gjeninnførsel
til Fellesskapet av kjøtt fra storfe slaktet i Det forente
kongerike, skal det stilles tilfredsstillende garantier for at
fellesskapskravene ble oppfylt da disse partiene ble
eksportert. Sertifikatet nevnt artikkel 3.2.13.9 i OIE-
kodeksen for BSE, skal følge med partiet ved eksport.

17) På bakgrunn av at risikoen er lav, bør forsendelse av fôr
til kjøttetende husdyr tillates på visse vilkår.

18) Av klarhetshensyn bør virkeområdet for bestemmelsene
om rom på kjølelagre, kravene om at dyr og produkter
som oppfyller vilkårene, skal holdes atskilt under
slakting, oppdeling, bearbeiding og oppbevaring på
kjølelager samt identifikasjon av serienummer,
presiseres.

19) Vedtak 98/256/EF bør derfor endres.

20) Den faste veterinærkomité har ikke avgitt positiv
uttalelse. Kommisjonen har derfor 13. november 1998
framlagt forslag til tiltak som Rådet skal treffe i samsvar
med artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF, og Rådet skal
treffe sin beslutning innen 15 dager. 

21) Rådet har ikke truffet sin beslutning innen den fastsatte
fristen. Rådet har ikke innen nevnte tidsfrist med simpelt
flertall forkastet de foreslåtte tiltakene. Kommisjonen
skal derfor nå vedta de foreslåtte tiltakene —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 98/256/EF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

1. Som unntak fra artikkel 3 kan Det forente kongerike
tillate forsendelse til andre medlemsstater eller til
tredjestater av følgende produkter framstilt av storfe som
er født og oppdrettet i Det forente kongerike, og som er

slaktet i Det forente kongerike i slakterier som ikke
brukes til slakting av storfe som ikke oppfyller vilkårene,
i samsvar med vilkårene fastsatt i denne artikkel, artikkel
7, artikkel 9-12 og vedlegg II, eller eventuelt vedlegg III:

a) «ferskt kjøtt» som definert i direktiv 64/433/EØF,

b) «hakket kjøtt» og «bearbeidet kjøtt» som definert i
rådsdirektiv 94/65/EF(*),

c) «kjøttprodukter» som definert i rådsdirektiv
77/99/EØF(**),

d) fôr beregnet på kjøttetende husdyr.

2. Det ferske kjøttet nevnt i nr. 1 bokstav a), skal være
utbeinet, og alt tilhørende vev, herunder synlig nerve- og
lymfevev, skal være fjernet på nedskjæringsanlegg i Det
forente kongerike som ikke brukes til oppdeling av storfe-
produkter som ikke oppfyller vilkårene. Lagringen skal
skje på kjølelagre i Det forente kongerike i rom som ikke
brukes til lagring av storfeprodukter som ikke oppfyller
vilkårene, og som holdes avlåst og under vedkommende
myndighets forsegling når vedkommende myndighet ikke
er til stede. Oppdeling, lagring og transport skal foregå i
samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 7, artikkel 9-12 og
vedlegg II, eller eventuelt vedlegg III.

3. Det ferske kjøttet nevnt i nr. 1 bokstav a), kan
brukes til framstilling av produkter nevnt i nr. 1 bokstav
b), c) og d) i virksomheter i Det forente kongerike som
ikke brukes til framstilling av storfeprodukter som ikke
oppfyller vilkårene, i samsvar med vilkårene fastsatt i
denne artikkel, artikkel 7, artikkel 9-12 og vedlegg II,
eller eventuelt vedlegg III.

4. I denne artikkel menes med produkter som
oppfyller vilkårene, produkter nevnt i nr. 1, og produkter
framstilt av storfe som ikke er slaktet i Det forente konge-
rike, som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 9-13.

5. Kommisjonen skal, etter å ha kontrollert
anvendelsen av bestemmelsene i dette vedtak på grunnlag
av  EF-inspeksjoner, og etter å ha underrettet
medlemsstatene, fastsette datoen da forsendelse av
produktene nevnt i vedlegg III, kan begynne.

6. Kommisjonen skal gjennomgå bestemmelsene i
denne artikkel minst hver tredje måned og skal treffe
hensiktsmessige tiltak i samsvar med framgangsmåten
fastsatt i artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF.

7. I dette vedtak menes med «rom» et lokale eller
annen struktur i et lokale som danner en sikker, avlåsbar
fysisk barriere.
________
(*) EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10.

(**) EFT L 26 av 31.1.1977, s. 85.»
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2) I artikkel 10 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 bokstav b) endres «artikkel 9, 11, 12 og 13» til
«artikkel 6, 9, 11, 12 og 13».

b) I nr. 3 gjøres følgende endringer:

i) i annet ledd endres «deres løpenumre i
forsendelsen» til «de aktuelle numrene i
forsendelsen, som sikrer at hver enkelt enhet kan
spores»,

ii) i tredje ledd endres «deres løpenumre i
forsendelsen» til «de aktuelle numrene i
forsendelsen, som sikrer at hver enkelt enhet kan
spores»,

iii) nytt ledd skal lyde:

«Når disse produktene sendes til tredjestater, skal
de ledsages av et hygienesertifikat som er utstedt

av en offentlig veterinær og angir at de oppfyller
vilkårene fastsatt i vedtak 98/256/EF».

3) Vedlegg II erstattes med vedlegg I til dette vedtak.

4) Vedlegg III, som er vedlegg II til dette vedtak, tilføyes.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. november 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«VEDLEGG II

ORDNING MED BESETNINGER SOM OPPFYLLER VILKÅRENE FOR EKSPORT (ECHS)

1. Utbeinet ferskt kjøtt og produkter nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b), c) og d) framstilt av slikt kjøtt fra
storfe slaktet i Nord-Irland, kan sendes fra Det forente kongerike i henhold til bestemmelsene i artikkel
6 når kjøttet eller produktene kommer fra dyr som faller inn under ordningen med besetninger som
oppfyller vilkårene for eksport, og som kommer fra besetninger som faller inn under ordningen med
besetninger som oppfyller vilkårene for eksport.

Besetninger som oppfyller vilkårene for eksport

2. En besetning er en gruppe dyr som danner en egen og særlig enhet, det vil si en gruppe dyr som
oppdrettes, anbringes og holdes atskilt fra andre grupper av dyr, og som er identifisert med enhetlige
identifikasjonsnumre for besetning og dyr.

3. En besetning oppfyller vilkårene for eksport når det i minst åtte år ikke har vært noe bekreftet tilfelle
av BSE eller noe mistenkelig tilfelle der diagnosen BSE ikke er blitt utelukket, hos noe dyr som
fremdeles var i, hadde oppholdt seg i eller var flyttet fra besetningen.

4. En besetning som har eksistert i mindre enn åtte år, kan anses for å oppfylle vilkårene for eksport etter
en grundig epidemiologisk undersøkelse foretatt av vedkommende veterinærmyndighet, forutsatt at:

a) alle dyr som er født i eller er flyttet inn i den nylig etablerte besetningen, oppfylte vilkårene nevnt
i nr. 6 bokstav a), c), d) og e), og

b) besetningen har oppfylt vilkårene nevnt i nr. 3 så lenge den har eksistert.

5. Dersom en besetning er nylig etablert på en driftsenhet der det har vært et bekreftet tilfelle av BSE hos
et dyr som fremdeles var i, hadde oppholdt seg i eller var flyttet fra besetningen på denne drifts-
enheten, kan den nylig etablerte besetningen bare oppfylle vilkårene for eksport etter at vedkommende
veterinærmyndighet har foretatt en grundig epidemiologisk undersøkelse og har godtgjort at
besetningen oppfyller hvert av følgende vilkår:

a) alle dyr i den berørte besetningen som tidligere var etablert i den samme driftsenheten, er fjernet
eller avlivet,

b) alt fôr er fjernet og destruert og alle fôrbeholdere grundig rengjort,

c) alle bygninger er blitt tømt og grundig rengjort før nye dyr er sluppet inn,

d) alle vilkår omhandlet i nr. 4, er oppfylt.

Dyr som oppfyller vilkårene for eksport

6. Et storfe oppfyller vilkårene for eksport dersom det er født og oppdrettet i Nord-Irland, og følgende er
tilfelle når det blir slaktet:

a) dyret kan klart identifiseres gjennom hele dets levetid slik at det kan spores tilbake til opprinnel-
sesbesetningen og mordyret; alle opplysninger om dyrets fødsel, identitet og forflytninger er
registrert i et offisielt databasert sporingssystem,

b) dyret er eldre enn seks måneder, men yngre enn 30 måneder ifølge opplysninger om fødselsdatoen
i et offisielt edb-register,

c) mordyret har levd i minst seks måneder etter dyrets fødsel,

d) mordyret har ikke utviklet BSE og er ikke mistenkt for å være angrepet av BSE,

e) besetningen der dyret ble født, og alle besetninger der dyret noen gang har oppholdt seg, oppfyller
vilkårene for eksport.

18.1.2001 Nr. 3/44EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



7. Det offisielle databaserte sporingssystemet nevnt i nr. 6 bokstav a), kan bare godkjennes dersom det
har vært i drift i tilstrekkelig lang tid til at det inneholder alle opplysninger om dyrenes livsløp og
forflytninger som er nødvendige for å kontrollere at kravene i dette vedtak oppfylles, og bare for dyr
som er født etter at systemet ble satt i drift. Historiske data som er blitt lastet inn i en datamaskin og
dekker et tidsrom før systemet ble satt i drift, godtas ikke for dette formål.

Kontroller

8. Dersom et dyr som skal slaktes, eller omstendigheter i forbindelse med slaktingen av dette dyret, ikke
tilfredsstiller alle kravene i dette vedtak, skal dyret automatisk avvises. Dersom disse opplysningene
blir tilgjengelige etter slakting, skal vedkommende myndighet umiddelbart stanse utstedelsen av
sertifikater og annullere sertifikater som er utstedt. Dersom forsendelse allerede har funnet sted, skal
vedkommende myndighet varsle vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet. Vedkommende
myndighet på bestemmelsesstedet skal treffe nødvendige tiltak.

9. Slakting av dyr som oppfyller vilkårene for eksport, skal skje i slakterier i Nord-Irland som ikke
brukes til slakting av storfe som ikke faller inn under den datobaserte eksportordningen eller
ordningen med besetninger som oppfyller vilkårene for eksport. 

10. Vedkommende myndighet skal påse at framgangsmåten som benyttes i nedskjæringsanleggene, sikrer
at følgende lymfeknuter er blitt fjernet:

popliteal, ischiadikus, overflatisk ingvinal, dyp ingvinal, medial og lateral iliacus, renal, prefemoral,
lumbal, kostocervikal, sternal, preskapulær, aksillær og dyp kaudal cervikal.

11. Kjøtt skal kunne spores tilbake til besetningen som dyret som oppfyller vilkårene for eksport, kommer
fra, eller, etter oppdeling, til de dyrene som ble oppdelt i samme parti, og helt til slaktingstidspunktet
ved hjelp av det databaserte sporingssystemet. Etter slakting skal ferskt kjøtt og produkter nevnt i
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og c) kunne spores tilbake til besetningen ved hjelp av etiketter slik at den
aktuelle forsendelsen kan tilbakekalles. Fôr til kjøttetende husdyr skal kunne spores ved hjelp av
medfølgende dokumenter og registre.

12. Alle godkjente skrotter som oppfyller vilkårene for eksport, skal ha individuelle numre med
tilknytning til nummeret på øremerket.

13. Det forente kongerike skal ha detaljerte protokoller som omfatter:

a) sporing og kontroller før slakting,

b) kontroller under slakting,

c) kontroller under bearbeiding av fôr til kjøttetende husdyr,

d) alle krav til merking og sertifisering etter slakting fram til salgsstedet.

14. Vedkommende myndighet skal opprette et system for registrering av samsvarskontroll slik at
kontrollen kan bevises. 

Virksomheten

15. For å oppnå godkjenning skal virksomheten i tillegg til alle øvrige krav i dette vedtak, utarbeide og
gjennomføre et system som gjør det mulig å identifisere kjøtt og/eller produkter som oppfyller
vilkårene for eksport, og spore alt kjøtt tilbake til opprinnelsesbesetningen, eller, etter oppdeling, til
dyrene som ble oppdelt i samme parti. Systemet skal gjøre det mulig å spore kjøttet eller produktene
på alle stadier, og de registrerte opplysningene skal oppbevares i minst to år. Ledelsen for
virksomheten skal gi vedkommende myndighet skriftlige opplysninger om systemet som benyttes.

16. Vedkommende myndighet skal vurdere, godkjenne og føre tilsyn med systemet som virksomheten har
innført, for å sikre at det gir fullstendig atskillelse og sporing både bakover og framover.» 
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VEDLEGG II

«VEDLEGG III

DATOBASERT EKSPORTORDNING (DBES)

1. Utbeinet ferskt kjøtt og produkter nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b), c) og d) framstilt av slikt kjøtt fra
storfe slaktet i Det forente kongerike, kan sendes fra Det forente kongerike i henhold til
bestemmelsene i artikkel 6 når kjøttet eller produktene kommer fra dyr som faller inn under den
datobaserte eksportordningen og er født etter 1. august 1996.

2. Før forsendelse i henhold til nr. 1 kan begynne, skal Det forente kongerike ha gjennomført og faktisk
håndhevet et program for avliving og forbrenning av alt avkom født etter 1. august 1996 av mordyr
der det er bekreftet BSE før 25. november 1998, og skal ha avlivet og forbrent alt levende storfe som
er identifisert etter dette programmet.

Dersom bekreftelse skjer etter 25. november 1998, skal avkom født etter 1. august 1998 av mordyr der
det er bekreftet BSE, omgående identifiseres, slaktes og forbrennes. 

Dyr som faller inn under den datobaserte eksportordningen

3. Et storfe faller inn under den datobaserte eksportordningen dersom det er født og oppdrettet i Det
forente kongerike, og følgende er tilfelle når det blir slaktet:

a) dyret kan klart identifiseres gjennom hele dets levetid slik at det kan spores tilbake til mordyret og
opprinnelsesbesetningen; dyrets entydige øremerkenummer, fødselsdato og driftsenheten der dyret
er født, og alle forflytninger etter fødselen er registrert enten i dyrets offisielle pass eller i et
offisielt databasert identifikasjons- og sporingssystem; mordyrets identitet er kjent,

b) dyret er eldre enn seks måneder, men yngre enn 30 måneder ifølge opplysninger om fødselsdatoen
i et offisielt edb-register, og for dyr fra Storbritannia, dyrets offisielle pass,

c) vedkommende myndighet har fått og kontrollert et konkret, offisielt bevis på at  dyrets mordyr har
levd i minst seks måneder etter at dyret som oppfyller vilkårene, ble født,

d) mordyret har ikke utviklet BSE og er ikke mistenkt for å være angrepet av BSE.

Kontroller

4. Dersom et dyr som skal slaktes, eller omstendigheter i forbindelse med slaktingen av dette dyret, ikke
tilfredsstiller alle kravene i dette vedtak, skal dyret automatisk avvises. Dersom disse opplysningene
blir tilgjengelige etter slakting, skal vedkommende myndighet umiddelbart stanse utstedelsen av
sertifikater og annullere sertifikater som er utstedt. Dersom forsendelse allerede har funnet sted, skal
vedkommende myndighet varsle vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet. Vedkommende
myndighet på bestemmelsesstedet skal treffe nødvendige tiltak.

5. Slakting av dyr som faller inn under den datobaserte eksportordningen, skal skje i slakterier som ikke
brukes til slakting av storfe som ikke faller inn under den datobaserte eksportordningen når slakteriene
ligger i Storbritannia, eller den datobaserte eksportordningen og ordningen med besetninger som
oppfyller vilkårene for eksport når slakteriene ligger i Nord-Irland. Slakting i Nord-Irland av dyr fra
Storbritannia som faller inn under den datobaserte eksportordningen, eller, vice versa, i Storbritannia
av dyr fra Nord-Irland, tillates bare dersom det er sikret tilgang til alle relevante data. 

6. Vedkommende myndighet skal påse at framgangsmåten som benyttes i nedskjæringsanleggene, sikrer
at følgende lymfeknuter er blitt fjernet:

popliteal, ischiadikus, overflatisk ingvinal, dyp ingvinal, medial og lateral iliacus, renal, prefemoral,
lumbal, kostocervikal, sternal, preskapulær, aksillær og dyp kaudal cervikal.
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7. Kjøtt skal kunne spores tilbake til dyret som faller inn under den datobaserte eksportordningen, eller,
etter oppdeling, til de dyrene som ble oppdelt i samme parti, og helt til slaktingstidspunktet ved hjelp
av et databasert sporingssystem. Etter slakting skal ferskt kjøtt og produkter nevnt i artikkel 6 nr. 1
bokstav b) og c), ved hjelp av etiketter kunne spores tilbake til dyret som oppfyller vilkårene, slik at
den aktuelle forsendelsen kan tilbakekalles. Fôr til kjøttetende husdyr skal kunne spores ved hjelp av
medfølgende dokumenter og registre.

8. Alle godkjente skrotter som faller inn under den datobaserte eksportordningen, skal ha individuelle
numre med tilknytning til nummeret på øremerket.

9. Det forente kongerike skal ha detaljerte protokoller som omfatter:

a) sporing og kontroller før slakting,

b) kontroller under slakting,

c) kontroller under bearbeiding av fôr til kjøttetende husdyr,

d) alle krav til merking og sertifisering etter slakting fram til salgsstedet.

10. Vedkommende myndighet skal opprette et system for registrering av samsvarskontroll slik at
kontrollen kan bevises. 

Virksomheten

11. For å oppnå godkjenning skal virksomheten i tillegg til alle øvrige krav i dette vedtak, utarbeide og
gjennomføre et system som gjør det mulig å identifisere kjøtt og/eller produkter som faller inn under
den datobaserte eksportordningen, og spore alt kjøtt tilbake til dyret som faller inn under den
datobaserte eksportordningen, eller, etter oppdeling, til dyrene som ble oppdelt i samme parti.
Systemet skal gjøre det mulig å spore kjøttet eller produktene på alle stadier, og de registrerte
opplysningene skal oppbevares i minst to år. Ledelsen for virksomheten skal gi vedkommende
myndighet skriftlige opplysninger om systemet som benyttes.

12. Vedkommende myndighet skal vurdere, godkjenne og føre tilsyn med systemet som virksomheten har
innført, for å sikre at det gir fullstendig atskillelse og sporing både bakover og framover.» 
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