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KOMMISJONSVEDTAK
av 29. januar 1999
om annen endring av vedtak 94/381/EF om visse vernetiltak i forbindelse med bovin
spongiform encefalopati og om fôring med proteiner fra pattedyr(*)
[meddelt under nummer K(1999) 198]

(1999/129/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(1), sist endret ved direktiv
92/118/EØF(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og
ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har gjort vedtak 97/534/EF(5), sist endret ved
rådsvedtak 98/745/EF(6), om forbud mot bruk av risikomateriale med hensyn til smittsom spongiform encefalopati.
Kommisjonen har gjort vedtak 98/272/EF(7) om epidemiologisk overvåking for smittsom spongiform encefalopati og om
endring av vedtak 94/474/EF. Ved dette vedtak er det fastsatt
tiltak som skal brukes på dyr som mistenkes å ha smittsom
spongiform encefalopati.
Vedtakelse av dette forslag berører ikke vedtakelse av regler
som tilrettelegger for forebygging og bekjempelse av smittsom
spongiform encefalopati.

Ved kommisjonsvedtak 94/381/EF(3) om visse vernetiltak i
forbindelse med bovin spongiform encefalopati og om fôring
med proteiner fra pattedyr, endret ved vedtak 95/60/EF(4),
forbys proteiner fra alle pattedyrarter i fôr til drøvtyggere.
Visse animalske produkter og biprodukter kan unntas fra dette
forbudet.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
Den faste veterinærkomité –

Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål vedtok 22. og
23. oktober 1998 en rapport og en vitenskapelig uttalelse om
sikkerheten ved hydrolyserte proteiner fra storfehuder. I denne
uttalelsen behandles spørsmålet om hvordan tilbakesporingen
av materiale og/eller materialtype og/eller produksjonsprosessen kan tilrettelegges for at hydrolyserte proteiner fra
storfehuder beregnet på dyrefôr kan vurderes som frie for BSEsmitte. I uttalelsen ovenfor anbefaler Styringskomiteen for
vitenskapelige spørsmål på det sterkeste at produsenter av
hydrolyserte proteiner iverksetter og overholder prosedyrene
for risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP).

I artikkel 1 nr. 3 i vedtak 94/381/EF skal tredje strekpunkt lyde:

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1

«– hydrolyserte proteiner med en molekylvekt på under
10 000 dalton, som er
i) framstilt av huder og skinn fra dyr som er slaktet
på et slakteri og har gjennomgått en kontroll ante
mortem foretatt av en offentlig veterinær i
samsvar med kapittel VI i vedlegg I til direktiv
64/433/EØF, og på grunnlag av denne kontrollen
er vurdert som egnet til slakting i henhold til
nevnte direktiv,
og
ii) framstilt ved en produksjonsprosess som omfatter
hensiktsmessige tiltak for å redusere kontaminering av huder og skinn mest mulig, bearbeiding

(*)

Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 41 av 16.2.1999, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/1999 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 224 av 18.8.1990, s. 29.

(2)

EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

(5)

EFT L 216 av 8.8.1997, s. 95.

(3)

EFT L 172 av 7.7.1994, s. 23.

(6)

EFT L 358 av 31.12.1998, s. 113.

(4)

EFT L 55 av 11.3.1995, s. 43.

(7)

EFT L 122 av 24.4.1998, s. 59.

NORSK utgave

18.1.2001

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

av huder og skinn ved at de legges i saltlake,
kalkes og skylles intensivt før materialet utsettes
for en pH på > 11 i > tre timer ved en temperatur
på > 80 °C etterfulgt av varmebehandling ved
> 140 °C i 30 minutter ved > 3,6 bar, eller ved en
tilsvarende produksjonsprosess godkjent av
Kommisjonen etter samråd med den relevante
vitenskapskomité,
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Artikkel 2
Medlemsstatene skal vedta de tiltak som er nødvendige for å
etterkomme dette vedtak. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.
Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

og
Utferdiget i Brussel, 29. januar 1999.
iii) kommer fra virksomheter som gjennomfører et
egenkontrollprogram (HACCP).»

For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen

