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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1326/2001

av 29. juni 2001

om fastsettelse av overgangstiltak med henblikk på overgang til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om 
fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati, og om endring 

av vedlegg VII og XI til nevnte forordning(*)

2005/EØS/27/07

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spon-
giform encefalopati(1), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1248/2001(2), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved artikkel 7, 9 og 15-18 i forordning (EF) nr. 999/2001 
er det fastsatt regler om fôrvarer og innført ytterligere 
restriksjoner for produkter framstilt av drøvtyggere og 
markedsføring av levende dyr og produkter av animalsk 
opprinnelse. Kravene i disse artiklene varierer avhengig 
av hvordan de berørte medlemsstatene eller tredjestatene 
er klassifisert med hensyn til BSE-status. Klassifiserin-
gen som bestemmer BSE-status, skal fastsettes på grunn-
lag av kriteriene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 
nr. 999/2001. Til dags dato er det ikke truffet noen beslut-
ning om at en medlemsstat eller tredjestat skal klassifise-
res i en kategori på grunnlag av de nye bestemmelsene 
fastsatt i artikkel 5. Alle bestemmelsene i forordningen 
får dermed anvendelse fra 1. juli 2001, med mindre det 
er vedtatt overgangstiltak på grunnlag av artikkel 23. Da 
det ikke foreligger vedtak om klassifisering, kan ikke 
artikkel 7, 9 og 15-18 få anvendelse, og det er derfor 
nødvendig med overgangstiltak.

2) Overgangstiltak for visse regler som er basert på klassi-
fiseringen, særlig regler som gjelder spesifisert risikoma-
teriale, er allerede fastsatt i artikkel 22, der det framgår at 
de får anvendelse minst til 1. januar 2002 og skal opphøre 
umiddelbart etter den dato da det gjøres et vedtak om 
klassifisering i samsvar med artikkel 5, da artikkel 8, 
som gjelder spesifisert risikomateriale, får anvendelse. 
Av klarhetshensyn bør de andre artiklene som er basert på 
klassifiseringen, omfattes av de samme reglene for over 
 
 
 
 

gangen fra overgangsbestemmelsene til forordningens 
bestemmelser.

3) Fellesskapsreglene for overførbar spongiform encefalo-
pati om forbud med hensyn til fôrvarer som var gjeldende 
umiddelbart før forordning (EF) nr. 999/2001 trådte i 
kraft, er fastsatt ved rådsvedtak 2000/766/EF(3) om visse 
vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform 
encefalopati og om fôring med animalske proteiner, og 
ved kommisjonsvedtak 2001/9/EF(4), endret ved vedtak 
2001/165/EF(5), om kontrolltiltak som er nødvendige for 
gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF. Ved vedtak 
2000/766/EF innstilles, med visse unntak, fôringen av 
alle produksjonsdyr med bearbeidet animalsk protein 
til 30. juni 2001. Rådet konkluderte 24. april 2001 med 
at tidsrommet for anvendelse av vedtaket skulle forlen-
ges. Sistnevnte vedtak skal derfor som et overgangstil-
tak endres tilsvarende. Eventuelle ytterligere endringer 
avhenger av et vedtak om klassifisering av medlemssta-
ter, og av hvor effektive kontrolltiltakene som iverksettes 
av de enkelte medlemsstatene, er.

4) Fellesskapsreglene for overførbar spongiform encefa-
lopati om markedsføring og eksport av levende storfe 
og visse produkter av animalsk opprinnelse framstilt 
av storfe, som var gjeldende umiddelbart før forord-
ning (EF) nr. 999/2001 trådte i kraft, er fastsatt ved eller 
vedtatt i henhold til kommisjonsvedtak 92/290/EØF av 
14. mai 1992 om visse vernetiltak mot bovin spongiform 
encefalopati (BSE) i Det forente kongerike i forbin-
delse med storfeembryoer(6), rådsvedtak 98/256/EF av 
16. mars 1998 om nødtiltak til vern mot bovin spon-
giform encefalopati, om endring av vedtak 94/474/EF, 
og om oppheving av vedtak 96/239/EF(7), kommisjons-
vedtak 98/351/EF av 29. mai 1998 om fastsettelse av 
datoen da forsendelse kan begynne fra Nord-Irland av 
produkter framstilt av storfe etter ordningen for beset-
ninger som oppfyller vilkårene for eksport i henhold til 
artikkel 6 nr. 5 i rådsvedtak 98/256/EF(8), kommisjons-
vedtak 1999/514/EF av 23. juli 1999 om fastsettelse av 
den dato da forsendelse av storfeprodukter fra Det for-
ente kongerike under den datobaserte eksportordningen 
kan begynne i henhold til artikkel 6 nr. 5 i rådsvedtak  
98/256/EF(9), kommisjonsvedtak 2000/345/EF av 22. mai  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 177 av 30.6.2001, s. 60, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 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. 3.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EFT L 173 av 27.6.2001, s. 12.

(3) EFT L 306 av 7.12.2000, s. 32.
(4) EFT L 2 av 5.1.2001, s. 32.
(5) EFT L 58 av 28.2.2001, s. 43.
(6) EFT L 152 av 4.6.1992, s. 37.
(7) EFT L 113 av 15.4.1998, s. 32.
(8) EFT L 157 av 30.5.1998, s. 110.
(9) EFT L 195 av 28.7.1999, s. 42.
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 2000 om fastsetjing av datoen då sending frå Portugal til 
Tyskland av visse produkt til forbrenning kan ta til i med-
hald av artikkel 3 nr. 6 i vedtak 98/653/EF(1), kommis-
jonsvedtak 2000/371/EF av 6. juni 2000 om fastsetjing av 
datoen då sending av oksar til tyrefekting frå Portugal til 
Frankrike kan ta til i medhald av artikkel 3 nr. 7 i vedtak 
98/653/EF(2), kommisjonsvedtak 2000/372/EF av 6. juni 
2000 om fastsetjing av datoen då sending av oksar til 
tyrefekting frå Portugal til Spania kan ta til i medhald av 
artikkel 3 nr. 7 i vedtak 98/653/EF(3) og kommisjonsved-
tak 2001/376/EF av 18. april 2001 om tiltak som følge av 
forekomst av bovin spongiform encefalopati i Portugal 
og om gjennomføring av en datobasert eksportordning(4). 
Disse vedtakene skal derfor fortsatt gjelde i overgangspe-
rioden.

5) Fellesskapsreglene for overførbar spongiform encefalopa-
ti om spesifisert risikomateriale som var gjeldende umid-
delbart før forordning (EF) nr. 999/2001 trådte i kraft, er 
fastsatt ved eller vedtatt i henhold til 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(5), sist 
endret ved vedtak 2001/384/EF(6). Dette vedtak er endret 
med hensyn til virvelsøylen hos storfe, mekanisk utbei-
net kjøtt og import fra tredjestater etter at Rådets felles 
holdning (EF) nr. 8/2001 av 12. februar 2001 med sikte 
på vedtak av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 
bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 
encefalopati(7) ble vedtatt. I vedlegg XI til nevnte forord-
ning er det fastsatt regler om spesifisert risikomateriale 
som får anvendelse i overgangsperioden. Kapittel A i 
nevnte vedlegg bør derfor ajourføres slik at det omfat-
ter bestemmelsene om spesifisert risikomateriale som er 
vedtatt etter at Rådets felles holdning ble vedtatt.

6) Til det er gjort vedtak om klassifisering av tredjestater, 
og som en forholdsregel, er det hensiktsmessig å fast-
sette at minstekravet til vernetiltak fastsatt ved forord-
ning (EF) nr. 999/2001 ved import fra alle tredjestater 
som ikke vurderes som BSE-frie, bør få anvendelse ved 
all import av levende storfe, embryoer og egg. Videre er 
fjerning av spesifisert risikomateriale fra produkter som 
er beregnet på konsum eller fôr, det klart viktigste tiltaket 
  
 
 
 
 
 
 
 

for vern av folkehelsen. Det er derfor hensiktsmessig 
som et overgangstiltak å utvide listen over produkter 
som omfattes av importrestriksjonene i samsvar med 
vedtak 2000/418/EF, slik at den omfatter alle produkter 
som inneholder materiale fra storfe, sauer eller geiter 
som omfattes av Fellesskapets hygienesertifikater. De 
tredjestatene som er unntatt fra vedtak 2000/418/EF, bør 
imidlertid også unntas fra dette overgangstiltaket. Med 
sikte på å overholde internasjonale forpliktelser i henhold 
til Verdens handelsorganisasjons avtale om anvendelse av 
helse- og plantehelsetiltak, særlig framgangsmåten ved 
melding, får bestemmelsene om import ikke anvendelse 
før 1. oktober 2001.

7) I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fast-
satt nærmere regler for tiltakene som skal iverksettes ved 
bekreftet forekomst av TSE. Disse bestemmelsene må 
ajourføres for å gjenspeile de detaljerte tekniske bestem-
melsene om utryddelse som anvendes av medlemsstate-
ne, idet det tas hensyn til uttalelsen fra Styringskomiteen 
for vitenskapelige spørsmål av 15. september 2000 om 
BSE-relatert slakting av storfe. Komiteen konkluderte 
i sin uttalelse med at nedslakting av (hele) besetninger 
allerede har en viss virkning både med hensyn til fjerning 
av tilfeller som ellers ikke hadde blitt oppdaget, og med 
hensyn til forebygging av nye tilfeller. Tilnærmet samme 
virkning kan imidlertid oppnås ved nedslakting av alle 
dyr som er født og/eller oppdrettet i samme besetning 
som det bekreftede tilfellet, innen et tidsrom på omtrent 
12 måneder før og etter fødselsdatoen til det bekreftede 
tilfellet (nedslakting av fødselskohorter). Styringskomi-
teen for vitenskapelige spørsmål anbefalte å nedslakte 
minst fødselskohorten når det oppstår et nasjonalt BSE-
tilfelle, uavhengig av den gjeldende epidemiologiske 
situasjonen. Det er derfor hensiktsmessig å endre de nær-
mere bestemmelsene om utryddelse ved at nedslakting av 
hele besetningen blir valgfritt avhengig av den gjeldende 
lokale situasjonen.

8) Av klarhetshensyn må kommisjonsvedtak 94/474/EF av 
27. juli 1994 om visse vernetiltak mot bovin spongiform 
encefalopati og om oppheving av vedtak 89/469/EØF og 
90/200/EØF(8), kommisjonsvedtak 94/381/EF av 27. juni 
1994 om visse vernetiltak i forbindelse med bovin 
spongiform encefalopati og om fôring med proteiner 
fra pattedyr(9) og vedtak 2000/418/EF om regulering av 
bruk av risikomateriale med hensyn til overførbar spon-
giform encefalopati og om endring av vedtak 94/474/EF  
oppheves.

(1) EFT L 121 av 23.5.2000, s. 9.
(2) EFT L 134 av 7.6.2000, s. 34.
(3) EFT L 134 av 7.6.2000, s. 35.
(4) EFT L 132 av 15.5.2001, s. 17.
(5) EFT L 158 av 30.6.2000, s. 76.
(6) EFT L 137 av 19.5.2001, s. 29.
(7) EFT C 88 av 19.3.2001, s. 1.

(8) EFT L 194 av 29.7.1994, s. 96.
(9) EFT L 172 av 7.7.1994, s. 23.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 29. juni 2001.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

9) Den faste veterinærkomité har ikke avgitt uttalelse. Kom-
misjonen har derfor foreslått disse tiltakene for Rådet 
15. juni 2001 i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) 
nr. 999/2001, og Rådet skal treffe sin beslutning innen tre 
måneder.

10) Rådet har imidlertid verken vedtatt tiltakene eller motsatt 
seg forslaget, og det vedtok 19. juni 2001 at det ikke ville 
endre sin holdning i denne perioden.

11) Under disse omstendighetene og med hensyn til at det 
haster å få gjennomført disse tiltakene som Europaparla-
mentet er underrettet om i samsvar med bestemmelsene 
i rådsvedtak 1999/468/EF(1), og med forbehold for artik-
kel 8 i nevnte vedtak, bør disse tiltakene nå vedtas av 
Kommisjonen uten unødig forsinkelse —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Som et overgangstiltak som unntak fra forordning (EF)  
nr. 999/2001:

1. får bestemmelsene i forordning (EF) nr. 999/2001 som er 
nevnt i vedlegg I til denne forordning, ikke anvendelse for 
en medlemsstat eller tredjestat før vedtaket som bestem-
mer medlemsstatens eller tredjestatens BSE-status, og 
som er gjort i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF)  
nr. 999/2001, er trådt i kraft. Vedlegg XI kapittel D får 
anvendelse for den berørte medlemsstaten eller tredjesta-
ten til nevnte dato. Ingen slike vedtak kan tre i kraft før 
1. januar 2002,

2. får artikkel 7 nr. 2, 3 og 4 ikke anvendelse for en medlems-
stat før vedtaket som bestemmer medlemsstatens BSE-
status, er trådt i kraft, og før fellesskapsbestemmelsene om 
fôrvarer i forbindelse med overførbar spongiform encefa-
lopati er gjennomført på en effektiv måte i medlemsstaten. 
Vedlegg XI kapittel C får anvendelse for den berørte med-
lemsstaten til artikkel 7 nr. 2, 3 og 4 får anvendelse.

Artikkel 2

1. I artikkel 4 i vedtak 2000/766/EF utgår annet og tredje 
ledd.

2. Vedtak 94/381/EF, 94/474/EF og 2000/418/EF opphe-
ves.

Artikkel 3

I forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg VII erstattes med vedlegg II til denne forordning.

2. Vedlegg XI kapittel A erstattes med vedlegg III til denne 
forordning.

3. I vedlegg XI tilføyes vedlegg IV til denne forordning.

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. juli 2001.

Bestemmelsene i kapittel A nr. 5 fjerde til sjuende og niende 
og tiende strekpunkt og kapittel D nr. 2 og 3 i vedlegg XI til 
forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved denne forordning, får 
imidlertid anvendelse fra 1. oktober 2001.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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VEDLEGG I

— Artikkel 9 om visse produkter fra drøvtyggere,

— Artikkel 15 nr. 1 om markedsføring av levende dyr og sæd, embryoer og egg av disse,

— Artikkel 16 nr. 2, 3, 4 og 6 om markedsføring av produkter av animalsk opprinnelse,

— Artikkel 17 om helsesertifikater og handelsdokumenter som er relevante i forbindelse med handel,

— Artikkel 18 om helsesertifikater som er relevante med hensyn til import,

— Vedlegg VIII kapittel A del II om markedsføring av levende storfe innenfor Fellesskapet,

— Vedlegg VIII kapittel C om markedsføring av produkter av animalsk opprinnelse framstilt av storfe innenfor 
Fellesskapet,

— Vedlegg IX kapittel A, B, C, D, F og G om import fra tredjestater av levende storfe, produkter av animalsk opprin-
nelse framstilt av storfe, embryoer og egg fra storfe og andre produkter av animalsk opprinnelse fra drøvtyggere.

VEDLEGG II

«VEDLEGG VII

UTRYDDELSE AV OVERFØRBAR SPONGIFORM ENCEFALOPATI

1. I undersøkelsen nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav b), skal følgende identifiseres:

a) for storfe:

— alle andre drøvtyggere i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg,

— alle embryoer, egg og avkom av et hunndyr som sykdommen er bekreftet hos, som er oppsamlet eller født 
innen to år før eller etter sykdommens kliniske utbrudd,

— alle dyr i den kohorten som dyret som sykdommen er bekreftet hos, tilhører,

— sykdommens mulige opprinnelse,

— andre dyr, embryoer eller egg i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, 
eller i andre driftsenheter som kan være infisert med TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller 
kontamineringskilde,

— flytting av fôrvarer, annet materiale eller annet overføringsmiddel som kan være kontaminert, og som kan 
ha overført TSE-agensen til eller fra den berørte driftsenheten,

b) for sauer og geiter:

— alle andre drøvtyggere enn sauer og geiter i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, 
oppholder seg,

— i den grad de kan identifiseres, foreldrene til, alle embryoer, egg og siste avkom av dyret som sykdommen 
er bekreftet hos,

— alle dyr i den kohorten som skal defineres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, som dyret som 
sykdommen er bekreftet hos, tilhører,

— alle andre sauer og geiter i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, i til-
legg til dyrene nevnt i annet og tredje strekpunkt,

— sykdommens mulige opprinnelse og andre driftsenheter der det finnes dyr, embryoer eller egg som kan 
være angrepet av TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller kontamineringskilde,

— flytting av fôrvarer, annet materiale eller annet overføringsmiddel som kan være kontaminert, og som kan 
ha overført BSE-agensen til eller fra den berørte driftsenheten.

2. Tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 bokstav c), skal minst omfatte:

a) dersom BSE bekreftes hos storfe, nedslakting og fullstendig destruering av enkeltdyr og destruering av 
embryoer og egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) første, annet og tredje strekpunkt. 
Medlemsstaten kan velge ikke å nedslakte og destruere alt storfe i driftsenheten der dyret som sykdommen er 
bekreftet hos, oppholder seg, som nevnt i nr. 1 bokstav a) første strekpunkt, avhengig av den epidemiologiske 
situasjonen og muligheten til å spore dyrene i nevnte driftsenhet,

b) dersom BSE bekreftes hos sauer eller geiter, nedslakting og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og 
egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet til sjette strekpunkt.»
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VEDLEGG III

«VEDLEGG XI

A. Fjerning av spesifisert risikomateriale

1. Medlemsstatene skal sørge for at følgende spesifiserte risikomateriale fjernes og destrueres i samsvar med  
nr. 7-11.

a) Følgende vev betegnes som spesifisert risikomateriale:

 i) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene, virvelsøylen unntatt halevirvlene og lendevirvlenes tverr-
gående beinspisser, men inkludert nerveknutene i ryggmargen og ryggmargen fra storfe som er eldre enn 
tolv måneder, og tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen fra storfe uansett alder,

ii) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene og ryggmargen fra sauer og geiter som er eldre enn tolv 
måneder, eller som har en frambrutt blivende fortann, og milten fra sauer og geiter uansett alder.

  Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, kan det, særlig med sikte på å justere alderen for fjerning av 
virvelsøylen hos storfe, gjøres vedtak på bakgrunn av den statistiske sannsynligheten for forekomst av BSE 
hos de relevante aldersgruppene av Fellesskapets storfepopulasjon som framgår av resultatene av BSE-over-
våkingen, særlig med hensyn til undersøkelser av storfe som fastsatt i vedlegg III.

b) I tillegg til det spesifiserte risikomaterialet oppført i bokstav a), skal følgende vev betegnes som spesifisert risi-
komateriale i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og i Portugal, med unntak av den autonome 
regionen Azorene:

— hele hodet, unntatt tungen, herunder hjernen, øynene, trigeminale nerveknuter og mandlene, brisselen, 
milten og ryggmargen fra storfe som er eldre enn seks måneder.

2. Spesifisert risikomateriale eller bearbeidet materiale fra dette kan sendes bare med henblikk på eventuell forbren-
ning i samsvar med nr. 11 eller eventuelt nr. 7 bokstav b).

3. Medlemsstatene skal sørge for at bein fra storfe, sauer og geiter ikke brukes til produksjon av mekanisk utbeinet 
kjøtt.

4. Medlemsstatene skal sørge for at det, etter bedøving, ikke ødelegges sentralnervevev ved hjelp av et avlangt stav-
formet instrument som føres inn i kraniet på storfe, sauer eller geiter hvis kjøtt er beregnet på konsum eller fôr, på 
deres territorium.

5. Det spesifiserte risikomaterialet nevnt i nr. 1 bokstav a), skal ikke importeres til Fellesskapet etter 31. mars 2001.

 Følgende produkter av animalsk opprinnelse skal være omfattet av restriksjoner på import til Fellesskapet:

— ferskt kjøtt: kjøttet definert i direktiv 64/433/EØF,

— hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt: det hakkede kjøttet og det bearbeidede kjøttet definert i direktiv  
94/65/EF(1),

— kjøttprodukter: kjøttproduktene definert i direktiv 77/99/EØF(2),

— andre produkter av animalsk opprinnelse: andre produkter av animalsk opprinnelse som definert i direktiv 
77/99/EØF,

— smeltet fett som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— gelatin som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— fôr til kjæledyr som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— bearbeidet animalsk protein som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— bein og beinprodukter som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— råstoff til produksjon av fôrvarer som nevnt i direktiv 92/118/EØF,

— tarmer fra storfe som nevnt i artikkel 2 bokstav b) v) i direktiv 77/99/EØF,

a) Ved import til Fellesskapet fra tredjestater eller regioner i tredjestater av ovennevnte produkter av animalsk 
opprinnelse som inneholder materiale fra storfe, sauer eller geiter, skal helsesertifikatene ledsages av en erklæ-
ring som er underskrevet av vedkommende myndighet i produksjonsstaten, med følgende ordlyd:

(1) Rådsdirektiv 94/65/EF av 14. desember 1994 om fastsettelse av krav til produksjon og markedsføring av hakket kjøtt og bearbeidet 
kjøtt (EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10).

(2) Rådsdirektiv 77/99/EØF av 21. desember 1976 om helseproblemer ved handel med kjøttprodukter innenfor Fellesskapet (EFT L 26 
av 31.1.1977, s. 85). Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 97/76/EF (EFT L 10 av 16.1.1998, s. 25).
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  «Produktet av animalsk opprinnelse inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som 
definert i kapittel A i vedlegg XI til forordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati, produsert etter 31. mars 
2001, eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, produsert etter 31. mars 2001. Etter 
31. mars 2001 er dyrene ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniet eller avlivet ved hjelp av 
samme metode og er ikke slaktet, etter bedøving, ved at sentralnervevev er blitt ødelagt ved hjelp av et avlangt 
stavformet instrument som føres inn i kraniet.

  Hele, halve og kvarte skrotter kan inneholde virvelsøyle ved import.»

b) Alle henvisninger til «produkter av animalsk opprinnelse» betegner produkter av animalsk opprinnelse som 
er oppført i dette nummer, og gjelder ikke andre produkter av animalsk opprinnelse som inneholder eller er 
framstilt av disse produktene av animalsk opprinnelse.

6. Nr. 5 får ikke anvendelse på import fra:

Australia

Argentina

Botswana

Brasil

Chile

Costa Rica

Namibia

New Zealand

Nicaragua

Paraguay

Uruguay

Singapore

Swaziland.

7. Medlemsstatene skal foreta hyppige offentlige kontroller for å sikre at denne del anvendes riktig, og at det treffes 
tiltak for å unngå kontaminering, særlig i slakterier, nedskjæringsanlegg, bearbeidingsanlegg for avfall fra dyr, 
bearbeidingsanlegg for høyrisikoprodukter eller lokaler som medlemsstatene har godkjent i samsvar med artikkel 7 
i direktiv 90/667/EØF, utsalgssteder, fyllplasser og andre lagrings- eller forbrenningsanlegg. Medlemsstatene skal 
særlig innføre en ordning som sikrer og kontrollerer:

a) at spesifisert risikomateriale som brukes til framstilling av produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, brukes bare for 
det godkjente formålet,

b) at spesifisert risikomateriale, særlig når det fjernes i andre virksomheter eller lokaler enn slakterier, er fullsten-
dig atskilt fra annet avfall som ikke er beregnet på forbrenning, innsamles separat og disponeres i samsvar med 
nr. 1 og nr. 8-11. Medlemsstatene kan tillate at hoder eller skrotter som inneholder spesifisert risikomateriale 
sendes til en annen medlemsstat dersom den andre medlemsstaten samtykker i både å motta materialet og 
overholde de særlige vilkårene for slik forflytning.

 Hele, halve og kvarte skrotter som ikke inneholder annet spesifisert risikomateriale enn virvelsøylen, herunder ner-
veknutene i ryggmargen, kan importeres til en medlemsstat eller sendes til en annen medlemsstat uten at sistnevnte 
har godkjent det.

8. Medlemsstatene skal sørge for at spesifisert risikomateriale fjernes:

a) i slakterier,

b) i nedskjæringsanlegg, bearbeidingsanlegg for høyrisikoprodukter eller lokaler nevnt i artikkel 3 og 7 i rådsdi-
rektiv 90/667/EØF, under tilsyn av en representant utpekt av vedkommende myndighet. Disse virksomhetene 
skal være godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet.

 Medlemsstatene kan imidlertid fastsette at virvelsøylen skal fjernes på utsalgsstedet.

 Dersom spesifisert risikomateriale ikke fjernes fra døde dyr som ikke er slaktet med henblikk på konsum, skal 
kroppsdelene som inneholder spesifisert risikomateriale, eller hele skrotten behandles som spesifisert risikomate-
riale.

9. Medlemsstatene skal sørge for at alt spesifisert risikomateriale farges med et fargestoff eller eventuelt merkes 
umiddelbart etter at det er fjernet, og destrueres fullstendig:

a) ved forbrenning uten forbehandling, eller
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b) dersom fargestoffet eller merkingen fortsatt synes, etter forbehandling:

i) i samsvar med systemene beskrevet i kapittel I-IV, VI og VII i vedlegget til vedtak 92/562/EØF:

— ved forbrenning,

— ved medforbrenning,

ii) i samsvar med minst standardene nevnt i vedlegg I til vedtak 1999/534/EF, ved nedgraving på en godkjent 
fyllplass.

10. Medlemsstatene kan fastsette unntak fra bestemmelsene i nr. 8 og 9 for å tillate forbrenning eller nedgraving av 
spesifisert risikomateriale eller hele skrotter uten farging på forhånd, eller eventuelt uten fjerning av det spesifiserte 
risikomaterialet, på de vilkårene som er fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 90/667/EØF, og etter en metode som 
utelukker enhver risiko for overføring av TSE og er godkjent og kontrollert av vedkommende myndighet, særlig 
dersom dyrene er døde eller er avlivet som et ledd i tiltak for å bekjempe sykdommer.

11. Medlemsstatene kan sende spesifisert risikomateriale eller bearbeidet materiale av dette til forbrenning i andre 
medlemsstater på de vilkårene som er fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i vedtak 97/735/EF, når det er relevant.

 Dette nummer kan endres på anmodning fra en medlemsstat for å tillate at spesifisert risikomateriale eller bearbei-
det materiale av dette sendes til forbrenning i tredjestater, samtidig som vilkårene for slik eksport vedtas.

12. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) i) kan det gjøres vedtak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2 om å tillate 
bruk av virvelsøylen og nerveknutene i ryggmargen fra storfe:

a) som er født, oppdrettet og slaktet i medlemsstater der det ved en vitenskapelig evaluering er fastslått at det er 
svært usannsynlig eller usannsynlig, men ikke utelukket, at BSE forekommer hos storfe som er hjemmehø-
rende i staten, eller

b) som er født etter den dato da forbudet mot fôring av drøvtyggere med protein fra pattedyr ble iverksatt på en 
effektiv måte, og som stammer fra medlemsstater der det er konstatert BSE hos dyr som er hjemmehørende 
i staten, eller der det ved en vitenskapelig evaluering er fastslått at det er sannsynlig at BSE forekommer hos 
storfe som er hjemmehørende i staten.

 Det forente kongerike, Portugal, Finland, Sverige og Østerrike kan innvilges dette unntaket på grunnlag av tidli-
gere innsendt og evaluert dokumentasjon. Andre medlemsstater kan søke om et slikt unntak ved å framlegge for 
Kommisjonen avgjørende underlagsdokumenter med hensyn til bokstav a) eller b).

 Medlemsstater som får innvilget et slikt unntak, skal i tillegg til kravene i vedlegg III kapittel A del I sørge for 
at en av de godkjente hurtigprøvene oppført i vedlegg X kapittel C nr. 4, anvendes på alt storfe som er eldre enn 
30 måneder:

a) som er selvdødt eller har dødd under transport, men som ikke er slaktet for konsum, unntatt de dyrene som er 
døde i fjerntliggende områder med lav dyretetthet i medlemsstater der det er lite sannsynlig at BSE forekom-
mer,

b) som er slaktet normalt for konsum.

 Dette unntaket skal ikke innvilges for å tillate bruk av virvelsøylen og nerveknutene i ryggmargen fra storfe som 
er eldre enn 30 måneder og kommer fra Det forente kongerike eller Portugal, unntatt den autonome regionen 
Azorene.

 Sakkyndige fra Kommisjonen kan foreta kontroll på stedet for ytterligere å vurdere dokumentasjonen som er fram-
lagt i samsvar med artikkel 21.»
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VEDLEGG IV

«C. Forbud med hensyn til fôrvarer

Rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform encefalopati og om fôring med 
animalske proteiner, og kommisjonsvedtak 2001/9/EF om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
rådsvedtak 2000/766/EF, skal fortsatt gjelde som overgangstiltak.

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, kan det gjøres vedtak om å tilpasse vedtak 2000/766/EF til situasjonen 
i hver enkelt medlemsstat på grunnlag av resultatene av Kommisjonens kontroller og BSE-forekomsten som framgår av 
resultatene av BSE-overvåkingen, særlig med hensyn til undersøkelser av storfe som fastsatt i vedlegg III.

D. Markedsføring og eksport

1. Følgende bestemmelser skal fortsatt gjelde som overgangstiltak:

Kommisjonsvedtak 92/290/EØF av 14. mai 1992 om visse vernetiltak mot bovin spongiform encefalopati (BSE) i 
Det forente kongerike i forbindelse med storfeembryoer.

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.

Kommisjonsvedtak 98/351/EF av 29. mai 1998 om fastsettelse av datoen da forsendelse kan begynne fra Nord-
Irland av produkter framstilt av storfe etter ordningen for besetninger som oppfyller vilkårene for eksport i henhold 
til artikkel 6 nr. 5 i rådsvedtak 98/256/EF.

Kommisjonsvedtak 1999/514/EF av 23. juli 1999 om fastsettelse av den dato da forsendelse av storfeprodukter 
fra Det forente kongerike under den datobaserte eksportordningen kan begynne i henhold til artikkel 6 nr. 5 i 
rådsvedtak 98/256/EF.

Kommisjonsvedtak 2000/345/EF av 22. mai 2000 om fastsetjing av datoen då sending frå Portugal til Tyskland av 
visse produkt til forbrenning kan ta til i medhald av artikkel 3 nr. 6 i vedtak 98/653/EF.

Kommisjonsvedtak 2000/371/EF av 6. juni 2000 om fastsetjing av datoen då sending av oksar til tyrefekting frå 
Portugal til Frankrike kan ta til i medhald av artikkel 3 nr. 7 i vedtak 98/653/EF.

Kommisjonsvedtak 2000/372/EF av 6. juni 2000 om fastsetjing av datoen då sending av oksar til tyrefekting frå 
Portugal til Spania kan ta til i medhald av artikkel 3 nr. 7 i vedtak 98/653/EF.

Kommisjonsvedtak 2001/376/EF av 18. april 2001 om tiltak som følge av forekomst av bovin spongiform encefa-
lopati i Portugal og om gjennomføring av en datobasert eksportordning.

2. Ved import av storfe skal det framlegges et internasjonalt dyrehelsesertifikat som attesterer:

a) at det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte,

b) at storfe som er beregnet på eksport til Fellesskapet, er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjons-
system som gjør det mulig å spore dem tilbake til mordyret og opprinnelsesbesetningen, og ikke er avkom av 
hunndyr som er mistenkt for å være angrepet av BSE.

3. Ved import av embryoer og egg fra storfe skal det framlegges et internasjonalt dyrehelsesertifikat som attesterer at 
det er forbudt å fôre drøvtyggere med proteiner fra pattedyr, og at forbudet håndheves på en effektiv måte.

4. Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse på import fra:

Australia

Argentina

Botswana

Brasil

Chile

Costa Rica

Namibia

New Zealand

Nicaragua

Paraguay

Uruguay

Singapore

Swaziland.»


