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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 260/2003

av 12. februar 2003

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av visse typer overførbar  
spongiform encefalopati hos sau og geit samt regler for handel med levende sauer og geiter og storfeembryoer(*)

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,

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(3), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1494/2002(4), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I sin uttalelse av 4.-5. april 2002 om sikker forsynings-
kilde for materiale fra småfe anbefalte Styringskomiteen 
for vitenskapelige spørsmål at hele besetningen bør ned-
slaktes dersom et tilfelle av skrapesyke blir påvist i en 
driftsenhet med småfe. Styringskomiteen påpekte imid-
lertid at nedslakting av sau med prionproteingenotypen 
ARR/ARR vil ha liten risikoreduserende virkning. For å 
oppmuntre oppdrettere til å melde fra om sykdomstilfel-
ler og for å verne raser som kan ha liten motstandskraft, 
bør nedslaktingen gjennomføres gradvis.

2) Av hensyn til samsvar med reglene for nedslakting av sau 
bør bestemmelsene om handel med avlsdyr av sau innen-
for Fellesskapet endres slik at begrensninger knyttet til 
skrapesyke ikke omfatter handel med sau med genotypen 
ARR/ARR.

3) I sin uttalelse av 16. mai 2002 om sikkerheten ved 
storfeembryoer konkluderte Styringskomiteen for viten-
skapelige spørsmål med at det ikke er behov for andre 
 

 

tiltak enn dem som er foreskrevet i protokollene til Den 
internasjonale organisasjon for embryooverføring. På det 
ordinære møtet til Verdens dyrehelseorganisasjon (Det 
internasjonale kontor for epizootier(OIE)) i mai 2002 
ble det av lignende vitenskapelige grunner besluttet å 
oppheve alle vilkår for handel med embryoer og egg fra 
storfe. De BSE-tilknyttede vilkårene i forordning (EF) 
nr. 999/2001 for handel med embryoer og egg fra storfe 
bør derfor oppheves, og kommisjonsvedtak 92/290/EØF 
av 14. mai 1992 om visse vernetiltak mot bovin spongi-
form encefalopati (BSE) i Det forente kongerike i forbin-
delse med storfeembryoer(5), sist endret ved tiltredelses-
akten for Østerrike, Finland og Sverige, bør oppheves.

4) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg VII, VIII og XI til forordning (EF) nr. 999/2001 
endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Vedtak 92/290/EØF oppheves.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunn-
gjort i Den europeiske unions tidende.

Nr. 2 bokstav b) i vedlegg VII og kapittel A del I bokstav a) iii) 
i vedlegg VIII får anvendelse fra 1. oktober 2003.

2005/EØS/27/10

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 37 av 13.2.2003, s. 7, 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 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(3) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(4) EFT L 225 av 22.8.2002, s. 3. (5) EFT L 152 av 4.6.1992, s. 37.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 12. februar 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg VII, VIII og XI gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg VII skal lyde:

«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,

— dersom sykdommen er bekreftet hos et hunndyr, avkom som er født innen to år før eller etter sykdom-
mens kliniske utbrudd,

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

— sykdommens mulige opprinnelse,

— andre dyr i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, eller dyr i andre 
driftsenheter, som kan være angrepet av TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller kontamine-
ringskilde,

— forflytning av fôr eller annet materiale som kan være kontaminert, eller enhver annen form for over-
føring som kan ha gjort at TSE-agensen er blitt overført 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 sykdom-
men er bekreftet hos,

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

— forflytning av fôr eller annet materiale som kan være kontaminert, eller enhver annen form for over-
føring som kan ha gjort at BSE-agensen er blitt overført 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 av storfe som er 
identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) første, annet og tredje strekpunkt. Medlemsstaten kan 
beslutte ikke å nedslakte og destruere alle enkeltdyr av storfe i den driftsenheten der dyret som sykdom-
men er bekreftet hos, oppholder seg, i henhold til nr. 1 bokstav a) første strekpunkt, avhengig av den 
epidemiologiske situasjonen og av muligheten for å spore dyrene i driftsenheten,

b) dersom TSE bekreftes hos sauer eller geiter, fra 1. oktober 2003 i samsvar med vedkommende myndighets 
beslutning:

i) enten nedslakting og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg som er identifisert i under-
søkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt, eller

ii) nedslakting og fullstendig destruering av alle enkeltdyr, embryoer og egg som er identifisert i under-
søkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt, unntatt:

— avlsværer med genotypen ARR/ARR,

— avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, og

— sauer med minst ett ARR-allel som er beregnet bare på slakting,

iii) dersom det angrepne dyret kommer fra en annen driftsenhet, kan medlemsstaten på grunnlag av syke-
historien beslutte å gjennomføre utryddelsestiltak i den opprinnelige driftsenheten i tillegg til eller i 
stedet for i den driftsenheten der angrepet ble bekreftet. I tilfeller der et fellesbeite brukes av mer 
enn én besetning, kan medlemsstatene beslutte å begrense gjennomføringen av tiltakene til en enkelt 
besetning etter en vurdering av alle epidemiologiske faktorer,

c) dersom BSE bekreftes hos sauer eller geiter, nedslakting og fullstendig destruering av dyr, embryoer og 
egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet til femte strekpunkt.
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3.1. Bare følgende dyr kan innføres i driftsenheten(e) der destruering er gjennomført i samsvar med nr. 2 bokstav b) 
i) eller ii):

a) sauer (hanndyr) med genotypen ARR/ARR,

b) sauer (hunndyr) med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel,

c) geiter, under forutsetning av at:

— bare sauer med genotypen ARR/ARR oppholder seg i driftsenheten,

— en grundig rengjøring og desinfeksjon av alle husdyrrom i driftsenheten er gjennomført etter avvik-
lingen av besetningen,

— driftsenheten blir gjenstand for intensivert TSE-kontroll, herunder undersøkelse av alle nedslaktede 
og selvdøde geiter på over 18 måneder.

3.2. Bare følgende avlsmateriale fra sauer kan brukes i driftsenheten(e) der destruering er gjennomført i samsvar 
med nr. 2 bokstav b) i) eller ii):

a) sæd fra værer med genotypen ARR/ARR,

b) embryoer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel.

4. I en overgangsperiode fram til senest 1. januar 2006 kan medlemsstatene, som unntak fra begrensningen 
fastsatt i nr. 3 bokstav b) og dersom det er vanskelig å få erstatningssauer med en kjent genotype, beslutte at 
ikke-drektige søyelam med en ukjent genotype kan innføres på driftsenhetene nevnt i nr. 2 bokstav b) i) og 
ii).

5. Når tiltakene omhandlet i nr. 2 bokstav b) i) og ii) har fått anvendelse på en driftsenhet:

a) skal forflytning av sauer med genotypen ARR/ARR fra driftsenheten ikke underlegges noen begrensnin-
ger,

b) kan sauer med bare ett ARR-allel forflyttes fra driftsenheten bare for å sendes direkte til slakting til kon-
sum eller med henblikk på destruering,

c) kan sauer med andre genotyper forflyttes fra driftsenheten bare for å bli destruert.

6. Begrensningene omhandlet i nr. 3 og 5 skal fortsatt få anvendelse på driftsenheten i et tidsrom på tre år fra:

a) den datoen da det er bare sauer med genotypen ARR/ARR i driftsenheten, eller

b) den siste datoen da sauer eller geiter oppholdt seg i driftsenheten, eller

c) når det gjelder nr. 3.1 bokstav c), den datoen da den intensiverte TSE-kontrollen ble innledet.

7. Når frekvensen av ARR-allelet innenfor rasen eller i driftsenheten er lav, eller når det anses som nødvendig for 
å unngå innavl, kan en medlemsstat beslutte å:

a) utsette den destrueringen av dyr som er nevnt i nr. 2 bokstav b) i) og ii), med opptil to avlsår,

b) tillate innføring av andre sauer enn dem som er nevnt i nr. 3, i driftsenhetene nevnt i nr. 2 bokstav b) i) og 
ii), forutsatt at dyrene ikke er bærere av et VRQ-allel.

8. Medlemsstater som anvender unntakene nevnt i nr. 4 og 7, skal sende Kommisjonen en oversikt over vilkårene 
og kriteriene for å gi unntak.

2. Overskriften i kapittel A i vedlegg VIII og teksten i kapittel A del I i vedlegg VIII skal lyde:

«KAPITTEL A

Vilkår for handel innenfor Fellesskapet med levende dyr

I. Vilkår som får anvendelse uavhengig av kategorien til medlemsstaten eller tredjestaten dyret har opprinnelse 
eller opphold i

Følgende vilkår får anvendelse på handel med sauer og geiter:

a) Avlsdyr av sau og geit skal:

i) komme fra en driftsenhet som har oppfylt følgende vilkår i minst tre år:

— det foretas regelmessig offentlig veterinærkontroll i driftsenheten,

— dyrene er merket,

— det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av skrapesyke,

— det foretas stikkprøvekontroll av gamle hunndyr som er beregnet på slakting,

— hunndyr innføres i driftsenheten bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller de 
samme kravene.
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 ii) ha oppholdt seg uavbrutt siden fødselen eller i de siste tre årene i en driftsenhet eller i driftsenheter 
som oppfyller kravene fastsatt i punkt i),

iii) fra 1. oktober 2003 være dyr med prionproteingenotypen ARR/ARR, i samsvar med definisjonen i 
vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/1003/EF(*).

 Dersom de er beregnet på en medlemsstat der hele eller deler av territoriet omfattes av bestemmelsene 
i bokstav b) eller c), skal de oppfylle de allmenne eller særlige tilleggsgarantiene som er fastsatt etter 
framgangsmåten i artikkel 24 nr. 2.

b) En medlemsstat som har et obligatorisk eller frivillig nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke for 
hele eller deler av sitt territorium:

  i) kan framlegge dette programmet for Kommisjonen med nærmere opplysninger om:

— situasjonen med hensyn til sykdommen i medlemsstaten,

— begrunnelsen for programmet, idet det tas hensyn til sykdommens alvor og nytte-kostnadsforhol-
det,

— det geografiske området der programmet vil bli iverksatt,

— statuskategoriene som skal anvendes for driftsenhetene og standardene som skal overholdes i 
hver kategori,

— prøvingsmetodene som skal brukes,

— kontrollordningene for programmet,

— tiltakene som skal treffes dersom en driftsenhet av en eller annen grunn mister sin status,

— tiltakene som skal treffes dersom resultatene av kontrollen som gjennomføres i samsvar med 
bestemmelsene i programmet, er positive,

 ii) programmet nevnt i punkt i) kan godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2 dersom 
det oppfyller kriteriene i nevnte nummer. Samtidig, eller senest tre måneder etter at programmet er 
godkjent, skal det etter framgangsmåten i artikkel 24 nr. 2 fastsettes hvilke allmenne og særlige til-
leggsgarantier som kan kreves for handelen innenfor Fellesskapet. Garantiene må ikke gå ut over de 
garantiene som medlemsstatene anvender på nasjonalt plan.

iii) Programmene som medlemsstatene har framlagt, kan endres eller utfylles etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 2. Endringer av de garantiene som er fastsatt i samsvar med punkt ii), kan 
godkjennes etter samme framgangsmåte.

c) Dersom en medlemsstat mener at hele eller deler av dens territorium er fritt for skrapesyke:

i) skal den framlegge for Kommisjonen relevant dokumentasjon, særlig med nærmere opplysninger 
om:

— utviklingen i sykdommens forekomst på statens territorium,

— resultatene av overvåkingsundersøkelsene basert på serologisk, mikrobiologisk, patologisk eller 
epidemiologisk undersøkelse,

— overvåkingsperiodens varighet,

— de reglene som gjør det mulig å kontrollere at sykdommen ikke forekommer,

ii) de allmenne eller særlige tilleggsgarantiene som kan kreves for handel innefor Fellesskapet, skal 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 24 nr. 2. Garantiene må ikke gå ut over de garantiene som 
medlemsstaten anvender på nasjonalt plan,

iii) den berørte medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om alle endringer i dokumentasjonen nevnt 
i punkt i) som gjelder sykdommen. På grunnlag av de meddelte opplysningene kan garantiene fastsatt 
i samsvar med punkt ii), endres eller trekkes tilbake etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

_____________________________

(*)  EFT L 349 av 24.12.2002, s. 105.»

3. I vedlegg XI del D nr. 1 utgår følgende punktum:

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


