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RÅDSVEDTAK 

av 4. desember 2000

om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform encefalopati og fôring med animalske proteiner(*)

(2000/766/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION 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), særlig artikkel 10 nr. 
4,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veteri-
nærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater(2), særlig artikkel 22,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapsreglene for kontroll av visse bearbeidede  
animalske proteiner i fôr til drøvtyggere trådte i kraft i 
juli 1994.

2) Det er registrert tilfeller av bovin spongiform encefalo-
pati (BSE) hos dyr født i 1995 og senere i visse medlems-
stater.

3) På grunnlag av vitenskapelige uttalelser har Kommi-
sjonen vedtatt en rekke tiltak for fôr, herunder høye  
standarder for bearbeiding, som betraktes som de mest 
effektive for å inaktivere skrapesyke- og BSE-agenser, 
med henblikk på produksjon av bearbeidede animalske 
proteiner fra pattedyr, utelukkelse av spesifisert risiko-
materiale fra fôrkjeden og aktive overvåkingstiltak for 
å hindre at tilfeller av BSE kommer inn i fôrkjeden. 
Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål vedtok 
en uttalelse 27. og 28. november 2000. Den anbefalte at 
der risikoen for at storfefôr kan krysskontamineres med 
fôr beregnet på andre dyr og som inneholder animalske 
proteiner som muligens kan være kontaminert av BSE-
agensen, ikke kan utelukkes, bør et midlertidig forbud 
mot animalske proteiner i fôr vurderes.

4) Visse medlemsstater har rapportert om mangler i gjen-
nomføringen av Fellesskapets regelverk for fôr og har 
som følge av dette vedtatt beskyttelsestiltak.

5) Inspeksjoner i Fellesskapet har påvist systematiske feil 
ved gjennomføringen av fellesskapsreglene i en rekke 
medlemsstater.

6) I lys av det ovenstående bør bruken av animalske protei-
ner i fôr, som et forebyggende tiltak, forbys midlertidig i 
påvente av en samlet ny gjennomgåelse av gjennomførin-
gen av Fellesskapets regelverk i medlemsstatene. Etter-
som dette forbudet kan få innvirkning på miljøet dersom 
det ikke kontrolleres tilstrekkelig, er det nødvendig å 
sørge for at det animalske avfallet innsamles, transporte-
res, bearbeides, lagres og disponeres på en sikker måte.

7) Et omfattende prøveprogram i Fellesskapet vil starte  
1. januar 2001. Dette programmet vil gi konkrete data om 
prevalensen av BSE i medlemsstatene. Disse dataene vil 
gi faktiske opplysninger om hvor effektivt Fellesskapets 
tidligere regelverk for fôr har vært, og i hvilke med-
lemsstater det fortsatt er mulig at BSE resirkuleres via 
bearbeidede animalske proteiner. Disse opplysningene 
skal brukes når tiltaket fastsatt ved dette vedtak, skal 
gjennomgås.

8) Den faste veterinærkomité har ikke avgitt positiv  
uttalelse —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med «bearbeidede animalske proteiner» 
kjøttbeinmel, kjøttmel, beinmel, blodmel, tørket plasma og 
andre blodprodukter, hydrolyserte proteiner, hovmel, hornmel, 
fjørfemel, fjørmel, tørkede fettgrever, fiskemel, dikalsiumfos-
fat, gelatin og andre lignende produkter, herunder blandinger, 
fôrvarer, tilsetningsstoffer i fôrvarer og premikser som inne-
holder slike produkter.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal forby fôring med bearbeidede ani-
malske proteiner til produksjonsdyr som holdes, oppfôres eller 
oppdrettes for næringsmiddelproduksjon.
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 306 av 7.12.2000, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 1.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv  
92/118/EØF (EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49).

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
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2. Forbudet i nr. 1 gjelder ikke fôring med 

− fiskemel til andre dyr enn drøvtyggere, i henhold til 
kontrolltiltak som skal fastsettes etter framgangs- 
måten fastsatt i artikkel 17 i rådsdirektiv 89/662/EØF av  
11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innen-
for Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre 
marked(1), 

− gelatin fra ikke-drøvtyggere til innkapsling av tilset-
ningsstoffer som definert i rådsdirektiv 70/524/EØF av  
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(2),

− dikalsiumfosfat og hydrolyserte proteiner som er framstilt i 
samsvar med vilkårene som skal fastsettes etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF,

− melk og melkeprodukter til produksjonsdyr som holdes, 
oppfôres eller oppdrettes for næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3

1. Bortsett fra unntakene fastsatt i artikkel 2 nr. 2, skal med-
lemsstatene

a) forby markedsføring av, handel med, import fra tredjestater 
av og eksport til tredjestater av bearbeidede animalske pro-
teiner beregnet på fôring av produksjonsdyr som holdes, 
oppfôres eller oppdrettes for næringsmiddelproduksjon,

b) sørge for at alle bearbeidede animalske proteiner beregnet 
på fôring av produksjonsdyr som holdes, oppfôres eller 
oppdrettes for næringsmiddelproduksjon, trekkes tilbake 
fra markedet, distribusjonskanalene og fra lagrene på drifts- 
enhetene.

2. Medlemsstatene skal sørge for at animalsk avfall som  
definert i direktiv 90/667/EØF(3) innsamles, transporte-
res, bearbeides, lagres og disponeres i samsvar med nevnte  
direktiv, kommisjonsvedtak 97/735/EF(4) og rådsvedtak 
1999/534/EF(5). 

Artikkel 4

Dette vedtak trer i kraft 1. januar 2001.

Det får anvendelse til 30. juni 2001.

Kommisjonen kan innen 30. juni 2001 tilpasse dette vedtak 
til situasjonen i hver av medlemsstatene i lys av resultatene 
av Kommisjonens inspeksjoner og forekomsten av BSE, på 
grunnlag av resultatene av BSE-overvåkning, særlig med hen-
syn til undersøkelse av storfe over 30 måneder, som fastsatt i 
kommisjonsvedtak 2000/764/EF(6).

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2000.

  For Rådet

  J. GLAVANY

  Formann
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