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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. mars 2002

om endring av rådsvedtak 2000/766/EF og kommisjonsvedtak 2001/9/EF med hensyn til overførbar spongiform  
encefalopati og fôring med animalske proteiner(*)

[meddelt under nummer K(2002) 1277]

(2002/248/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
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, særlig artikkel 10 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til 
Fellesskapet fra tredjestater(4), særlig artikkel 22, og  

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsvedtak 2000/766/EF av 4. desember 2000 om visse 
vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform 
encefalopati og fôring med animalske proteiner(5) 
forbyr fôring med bearbeidede animalske proteiner til 
visse produksjonsdyr. Dette forbudet gjelder ikke for 
visse bearbeidede animalske proteiner som er underlagt 
vilkårene fastsatt i kommisjonsvedtak 2001/9/EF(6), 
endret ved vedtak 2001/165/EF(7).

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 
av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 
bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 
encefalopati(8), forbyr fôring med bearbeidede og 
ubearbeidede proteiner fra pattedyr til drøvtyggere. 
 

 Anvendelsen av den aktuelle bestemmelsen ble utsatt ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 270/2002(9).

3) Forbudet mot fôring med bearbeidede animalske proteiner 
til visse produksjonsdyr oppført i vedtak 2000/766/EF 
bør utvides til å gjelde fôring av drøvtyggere med alle 
animalske proteiner for å sikre sammenheng og unngå 
enhver risiko for overføring av BSE. Visse animalske 
proteiner som ikke utgjør noen BSE-risiko og som ikke 
hindrer kontroll, bør fortsatt tillates. 

4) Egg og eggprodukter utgjør ingen risiko for overførbar 
spongiform encefalopati. Derfor skal det tillates å fôre 
produksjonsdyr med egg og eggprodukter.

5) Når det gjelder fôring av andre dyr enn drøvtyggere, bør 
det fastsettes klare regler for framstilling av fiskemel 
for anlegg som produserer både fisk og fiskeprodukter 
beregnet på konsum og fiskemel til fôr.

6) Vedtak 2000/766/EF og 2001/9/EF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med Den 
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 2 i vedtak 2000/766/EF gjøres følgende endringer:

1. Nr. 1 skal lyde:

«1.  Medlemsstatene skal forby fôring:

a) av drøvtyggere med animalske proteiner,

b) med bearbeidede animalske proteiner til produksjonsdyr 
som holdes, oppfôres eller oppdrettes for næringsmidd
elproduksjon.»

2005/EØS/27/04

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 84 av 28.3.2001, s. 71, 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 24 av 30.1.1998, s. 9.
(5) EFT L 306 av 7.12.2000, s. 32. 
(6) EFT L 2 av 5.1.2001, s. 32. 
(7) EFT L 58 av 28.2.2001, s. 43. 
(8) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. (9) EFT L 45 av 15.2.2002, s. 4. 
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2. I nr. 2 skal siste strekpunkt lyde:

«—  melk og melkeprodukter, egg og eggprodukter.»

Artikkel 2

I vedlegg I til vedtak 2001/9/EF skal nr. 1 lyde:

«1. Fiskemel skal framstilles i bearbeidingsbedrifter som 
utelukkende beskjeftiger seg med framstilling av 
fiskeprodukter, som skal godkjennes til dette formål 
av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 5 
nr. 2 i rådsdirektiv 90/667/EØF.» 

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 1. april 2002.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen


