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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. desember 2000

om forbud mot bruk av visse animalske biprodukter i fôrvarer(*)

[meddelt under nummer K(2000) 4143]

(2001/25/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:

1) Ved rådsdirektiv 90/667/EØF av 27. november 1990 
om helsebestemmelser for disponering, foredling og 
markedsføring av animalsk avfall og for vern mot 
sykdomsframkallende stoffer i fôrvarer av animalsk 
opprinnelse eller framstilt av fisk, og om endring av 
direktiv 90/425/EØF(3), sist endret ved tiltredelsesakten 
for Østerrike, Finland og Sverige, fastsettes det prinsipp 
at alt animalsk avfall, uansett opprinnelse, kan brukes til 
produksjon av fôrmidler etter egnet behandling.

2) I henhold til kommisjonsvedtak 98/272/EF av 
23. april 1998 om epidemiologisk overvåking for 
overførbar spongiform encefalopati og om endring av 
vedtak 94/474/EF(4), endret ved vedtak 2000/374/EF(5), 
skal slaktede eller døde dyr med overførbar spongiform 
encefalopati (TSE), destrueres.

3) Etter at det ble påvist at fôrvarer som inneholder 
bearbeidet avfall fra drøvtyggere smittet med smittestoff, 
var den primære kilden til bovin spongiform encefalopati 
(BSE), ble det i juli 1994 ved kommisjonsvedtak 

94/381/EF av 27. juni 1994 om visse vernetiltak i 
forbindelse med bovin spongiform encefalopati og om 
fôring med proteiner fra pattedyr(6), sist endret ved vedtak 
1999/129/EF(7), innført et forbud i hele Fellesskapet mot 
å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyrvev.

4) Ved rådsvedtak 1999/534/EF av 19. juli 1999 om tiltak 
til vern mot overførbar spongiform encefalopati ved 
foredling av visse typer avfall fra dyr og om endring 
av vedtak 97/735/EF(8) fastsettes det at fra 1. april 1997 
må alt avfall fra pattedyr bearbeides i samsvar med 
minsteparametrene på 133 oC, 20 minutter, 3 bar, som 
anses som det mest effektive for å inaktivere scrapie- og 
BSE-agensene.

5) Ved kommisjonsvedtak 2000/418/EF av 29. juni 2000 
om regulering av bruk av risikomateriale med hensyn 
til overførbar spongiform encefalopati og om endring 
av vedtak 94/474/EF(9) fastsettes det at fra 1. oktober 
2000 skal det spesifiserte risikomaterialet fjernes fra alle 
deler av næringsmiddel- og fôrkjeden. Når det gjelder 
selvdødt storfe og selvdøde sauer og geiter, må enten 
det spesifiserte risikomaterialet fjernes eller hele skrotten 
destrueres.

6) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål har vedtatt 
en rekke uttalelser om sikkerheten i forbindelse med 
animalske biprodukter, herunder fôrvarer. Den viktigste 
konklusjonen i disse vitenskapelige uttalelsene er at 
animalske biprodukter fra dyr som ifølge en helsekontroll 
er uegnet til konsum, ikke bør inngå i fôrkjeden.

7) På grunnlag av disse vitenskapelige uttalelsene 
vedtok Kommisjonen 19. oktober 2000 et forslag til 
europarlaments- og rådsforordning om helseregler 
for animalske biprodukter som ikke er beregnet på 
konsum(10). Den viktigste faktoren i dette forslaget er 
forbudet mot å bringe visse animalske biprodukter inn 
igjen i fôrkjeden, nemlig døde dyr og kassert animalsk 
materiale. Det eneste råstoffet som tillates brukt til 
produksjon av fôrvarer, ville da være materiale fra dyr 
som var erklært egnet til konsum.
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8) Europaparlamentet vedtok 16. november 2000 en 
resolusjon om BSE og sikkerhet i forbindelse med 
fôrvarer, der det krever et umiddelbart forbud mot 
å fôre samtlige landbruksdyr med dyremel, så lenge 
medlemsstatene ikke kan garantere gjennomføringen 
av ovennevnte eksisterende fellesskapsregelverk, og så 
lenge utelukkelsen av selvdøde dyr fra fôrkjeden, slik 
Kommisjonen har foreslått, ikke er trådt i kraft.

9) Inspeksjoner i Fellesskapet i den senere tid har påvist 
svakheter i forbindelse med gjennomføringen av 
eksisterende fellesskapsregelverk om bekjempelse av 
TSE. Det er derfor hensiktsmessig å umiddelbart forby at 
visse animalske biprodukter bringes inn igjen i fôrkjeden. 
Ved omfattende utbrudd av dyresykdommer kan det 
vedtas særlige bestemmelser.

10) I lys av den senere tids utvikling i situasjonen i 
Fellesskapet med hensyn til BSE, oppfordret Rådet den 
21. november 2000 Kommisjonen til å utelukke døde dyr 
fra fôr til landbruksdyr.

11) Tiltakene fastsatt i dette vedtak, er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med:

«landbruksdyr»: alle dyr som holdes, oppfôres eller oppdrettes 
for næringsmiddelproduksjon,

«kjæledyr»: alle dyr av arter som mennesker vanligvis fôrer og 
holder, for andre formål enn konsum og oppdrett,

«forsøksdyr»: dyr som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 
86/609/EØF(1),

«fôr»: fôrvarer av animalsk opprinnelse til landbruksdyr, 
herunder bearbeidede animalske proteiner som definert i 
artikkel 2 bokstav e) i rådsdirektiv 92/118/EØF(2), sist endret 

ved kommisjonsvedtak 1999/724/EF(3), smeltet fett, fiskeolje, 
gelatin, hydrolyserte proteiner og dikalsiumfosfat.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal påse at følgende animalsk avfall ikke 
brukes til produksjon av fôr til landbruksdyr:

a) alle dyr av storfe, svin, geiter, sauer, enhovede dyr, 
fjørfe, oppdrettsfisk og alle andre dyr som har vært 
holdt for landbruksformål, og som har dødd på 
driftsenheten uten å være slaktet for konsum, herunder 
dødfødte og ufødte dyr,

b) følgende døde dyr:

i) kjæledyr,

ii) dyr i zoologiske hager,

iii) sirkusdyr,

iv) forsøksdyr,

v) ville dyr som er utpekt av vedkommende 
myndigheter,

c) dyr som avlives på driftsenheten i forbindelse med 
tiltak til bekjempelse av sykdom,

d) landbruksdyr som dør under transport, med forbehold 
for slakting i nødsfall av hensyn til dyret.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse senest fra 1. mars 2001.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. desember 2000.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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