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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. februar 2001

om endring med hensyn til hydrolysert protein av kommisjonsvedtak 2001/9/EF om kontrolltiltak som 
er nødvendige for gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med 

overførbar spongiform encefalopati og fôring med animalske proteiner(*)

[meddelt under nummer K(2001) 462]

(2001/165/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske 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,

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(3), sist endret ved direktiv 
92/118/EØF(4), 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(5), særlig artikkel 22, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsvedtak 2000/766/EF av 4. desember 2000 om 
visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongi-
form encefalopati og fôring med animalske proteiner(6) 
forbys fôring med bearbeidede animalske proteiner til 
visse produksjonsdyr. Forbudet gjelder ikke visse bear-
beidede animalske proteiner på vilkår fastsatt i vedtak 
2001/9/EF.

2) På grunn av den seneste utviklingen i BSE-situasjonen 
innenfor Fellesskapet har noen medlemsstater vedtatt 
supplerende ensidige vernetiltak.

3) I lys av situasjonen oppfordret Rådet 4. desember 2000 
Kommisjonen til å anmode Styringskomiteen for viten-
skapelige spørsmål om å vurdere de ensidige, midler 

 tidige vernetiltakene som visse medlemsstater har ved-
tatt, og å vedta hensiktsmessige tiltak.

4) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål avgav 
12. januar 2001 en uttalelse om de spørsmål som 
Kommisjonens kontorer hadde stilt som følge av en 
anmodning fra Rådet for Den europeiske union (land-
bruk) av 4. desember 2000 om sikkerheten med hensyn 
til BSE i forbindelse med visse former for vev og visse 
produkter av animalsk opprinnelse. I uttalelsen behandles 
sikkerheten i forbindelse med hydrolyserte proteiner 
framstilt av annet animalsk materiale enn huder og skinn. 
For å ta hensyn til den vitenskapelige uttalelsen innenfor 
rammen av vedtak 2000/766/EF er det nødvendig å fast-
sette krav til produksjonen av hydrolyserte proteiner.

5) Usikkerhet om tolkningen av artikkel 2 i vedtak 2001/9/EF  
har gjort det vanskelig å gjennomføre vedtakets bestem-
melser. Derfor bør bestemmelsen i artikkelen gjøres 
tydeligere og artikkel 1 bør endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2001/9/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 nr. 1, 2 og 3 erstattes «andre dyr enn drøvtyg-
gere» med «produksjonsdyr omhandlet i artikkel 2 nr. 1 i 
vedtak 2000/766/EF, unntatt drøvtyggere».

2. Artikkel 2 skal lyde:

 «Artikkel 2

 Medlemsstatene skal påse at fôrvarer, herunder fôr til 
kjæledyr, som er beregnet på andre dyr enn produksjons-
dyr omhandlet i artikkel 2 nr. 1 i vedtak 2000/766/EF, og 
som inneholder visse bearbeidede animalske proteiner i 
henhold til det vedtaket, ikke produseres ved anlegg som 
framstiller fôr til produksjonsdyr.

2005/EØS/27/03

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 58 av 28.2.2001, s. 43, 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 395 av 30.12.1989, s. 13.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(4) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(5) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(6) EFT L 306 av 7.12.2000, s. 32.
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 Dersom fôrvarene framstilles av bearbeidede animalske  
proteiner bare i form av fiskemel, dikalsiumfosfat og 
hydrolyserte proteiner, kan de produseres ved anlegg 
som framstiller fôr til produksjonsdyr unntatt drøvtyg-
gere i samsvar med vedlegg I nr. 6, vedlegg II nr. 3 og 
vedlegg III nr. 2.»

3. Nr. 1 i vedlegg III skal lyde:

«1. Hydrolyserte proteiner framstilt av fisk, fjær, huder og 
skinn skal

— være framstilt i et bearbeidingsanlegg som ute-
lukkende driver med framstilling av hydrolyserte 
proteiner, og som er godkjent for dette formålet av 
vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 5 
nr. 2 i direktiv 90/667/EØF,

— tas prøve av etter bearbeiding og ha en mole- 
kylvekt på under 10 000 dalton.

 Dessuten skal hydrolyserte proteiner fra huder og 
skinn

— være framstilt av huder og skinn fra dyr som er 
slaktet på et slakteri, og hvis skrotter er vurdert 
som egnet til konsum etter kontroll ante mortem og 
post mortem, og

— være framstilt ved en produksjonsprosess som 
omfatter hensiktsmessige tiltak for å redusere 
kontaminering av huder og skinn mest mulig, 
bearbeiding av råvarene ved at de legges i saltlake, 
kalkes og skylles intensivt før materialet utsettes 
for en pH på over 11 i mer enn tre timer ved en 
temperatur på over 80 ºC etterfulgt av varmebe-
handling ved over 140 ºC i 30 minutter ved over 
3,6 bar, eller ved en tilsvarende produksjons-
prosess godkjent etter framgangsmåten fastsatt i  
artikkel 17 i direktiv 89/662/EØF.»

4. I tittelen på hygienesertifikatet fastsatt i vedlegg IV utgår 
ordene «fra huder og skinn».

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. mars 2001.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2001.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen


