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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
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 spongiform encefalopati(1), sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1234/2003(2), særlig artikkel 
23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for 
å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 
encefalopati (TSE) hos storfe, sauer og geiter. I artikkel 13 
nr. 1 og vedlegg VII til nevnte forordning er det fastsatt 
visse tiltak som skal anvendes så snart som mulig 
etter at det er bekreftet forekomst av TSE. Det antas at 
gjennomføringen av visse aspekter av disse tiltakene vil 
innebære praktiske vanskeligheter.

2) Når det gjelder sauer og geiter, bør regler for å spore 
avkom etter bekreftelse av TSE begrenses til bekreftede 
tilfeller hos hunndyr, på grunn av praktiske vanskeligheter 
og de usikre fordelene med å spore avkom av TSE-
angrepne hanndyr.

3) Når det gjelder storfe, skal, når det er bekreftet et tilfelle 
av bovin spongiform encefalopati (BSE), i henhold til 
forordning (EF) nr. 999/2001, kohorter av BSE-angrepet 
storfe nedslaktes og destrueres fullstendig.

4) På generalforsamlingen i mai 2003 besluttet Verdens 
dyrehelseorganisasjon (Det internasjonale kontor for 
epizootier (OIE)) at kohorter av BSE-angrepet storfe kan 
holdes i live til de er uttjent, forutsatt at de destrueres 
fullstendig etter at de er døde.

5) Ifølge OIEs dyrehelseregelverk er det ikke nødvendig å 
begrense anvendelsen av storfesæd på grunn av BSE. I 
sin uttalelse av 18. og 19. mars 1999 om mulig vertikal 
overføring av BSE, ajourført 16. mai 2002, konkluderte 
Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål med at 
det er usannsynlig at storfesæd utgjør en risikofaktor for 
overføring av BSE.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EUT L 173 av 11.7.2003, s. 6.

6) Dessuten er avlsokser på sædstasjoner underlagt offentlig 
kontroll, noe som gjør det mulig å sikre at de destrueres 
fullstendig etter at de er døde.

7) Vilkårene for å oppheve restriksjonene på TSE-angrepne 
driftsenheter for sauer bør utvides når de gjennomføres i 
kombinasjon med intensiv TSE-overvåking. Reglene for 
gjeninnsetting av besetninger med geiter fra blandede 
driftsenheter, bør derfor endres.

8) Forflytning av semiresistente søyer mellom driftsenheter 
som omfattes av restriksjoner, bør tillates for å lette 
visse regionale vanskeligheter med å finne passende 
erstatningsdyr for angrepne besetninger.

9) For å lette overgangen til de nye reglene, bør det 
tidsrommet da det kan gis unntak med hensyn til 
destruering av visse dyr av saueraser eller på driftsenheter 
med lav hyppighet av ARR-allelet, utvides fra to til tre 
avlsår.

10) Vedlegg VIII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 
fastsetter vilkår for handel og import av sauer og geiter 
beregnet på avl. Disse vilkårene bør klargjøres.

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

12) 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 IX til forordning (EF) nr. 999/2001 
endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003

av 30. oktober 2003

om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 
med hensyn til handel med og import av sauer og geiter samt hvilke tiltak som skal treffes etter 

bekreftelse av overførbar spongiform encefalopati hos storfe, sauer og geiter(*)

2009/EØS/10/06

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 31.10.2003, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2006 av 28. april 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 29.6.2006,  
s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/28 19.2.2009

VEDLEGG

I vedlegg VII, VIII og IX 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 på 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 
sykdommens kliniske utbrudd,

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

– sykdommens mulige opprinnelse,

– andre dyr på den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, eller dyr 
på andre driftsenheter 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 
overføring 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 på den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet 
hos, oppholder seg,

– i den grad de kan identifiseres, foreldrene til, og for hunndyr, alle embryoer, egg og siste avkom av 
det hunndyret som sykdommen er bekreftet hos,

– alle andre sauer og geiter på den 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 
overføring som kan ha gjort at TSE-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 storfe som er identifisert i 
undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) første, annet og tredje strekpunkt. Imidlertid kan medlemsstaten 
beslutte:

– ikke å nedslakte og destruere alt storfe på den 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 på denne driftsenheten,

– å utsette nedslaktingen og destrueringen av dyr i kohortene nevnt i nr. 1 bokstav a) tredje strekpunkt, 
til de er uttjent, forutsatt at de er avlsokser som er blitt holdt kontinuerlig på en sædstasjon, og det kan 
garanteres at de destrueres fullstendig etter at de er døde,

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

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

ii) nedslakting og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg som er identifisert i undersøkelsen 
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 nedslakting,

iii) dersom det angrepne dyret kommer fra en annen driftsenhet, kan medlemsstaten på grunnlag av 
sykehistorien beslutte å gjennomføre utryddelsestiltak på opprinnelsesenheten i tillegg til eller i 
stedet for på 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, ut fra en begrunnet vurdering av alle epidemiologiske faktorer,

c) 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 femte strekpunkt.
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3.1. Bare følgende dyr kan innføres til 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, forutsatt at:

– det ikke oppholder seg andre avlsdyr av sau på driftsenheten enn dem som er nevnt i bokstav a) og 
b),

– det er foretatt en grundig rengjøring og desinfisering av alle husdyrlokaler på driftsenheten etter at 
besetningen er avviklet,

– driftsenheten blir gjenstand for intensivert TSE-overvåking, herunder undersøkelse av alle geiter eldre 
enn 18 måneder som er tatt ut av produksjon eller er selvdøde.

3.2. Bare følgende avlsmateriale fra sauer kan brukes på driftsenheten(e) der det er utført destruering 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 restriksjonen fastsatt 
i nr. 3.1 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 nevnt 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 
restriksjoner,

b) kan sauer med bare ett ARR-allel flyttes fra driftsenheten bare for å sendes direkte til slakting for konsum 
eller med henblikk på destruering. Imidlertid kan søyer med ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel flyttes 
til andre driftsenheter som er underlagt restriksjoner, etter anvendelse av tiltakene nevnt i nr. 2 bokstav b) 
ii),

c) kan sauer med andre genotyper bare flyttes fra driftsenheten med henblikk på destruering.

6.  Restriksjonene nevnt i nr. 3.1, 3.2 og 5, skal fortsatt få anvendelse på driftsenheten i et tidsrom på tre år fra:

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

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

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

d) den datoen da alle avlsværer på driftsenheten har genotypen ARR/ARR og alle avlssøyer har minst ett 
ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, forutsatt at alle TSE-undersøkelser av sauer eldre enn 18 måneder som 
er tatt ut av produksjon eller er selvdøde, som utføres i dette tidsrommet, har negativt resultat.

7.  Dersom hyppigheten av ARR-allelet i rasen eller på driftsenheten er lav, eller dersom 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 tre avlsår,

b) tillate innføring av andre sauer enn dem som er nevnt i nr. 3, på 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 fastsatt i nr. 4 og 7, skal sende Kommisjonen en oversikt over 
vilkårene og kriteriene for å gi unntak.»

2. I kapittel A del I i vedlegg VIII skal bokstav a) lyde:

«a) avlsdyr av sau og geit skal:

i) enten ha oppholdt seg kontinuerlig siden fødselen eller i de siste tre årene på en eller flere driftsenheter 
som i minst tre år har oppfylt følgende krav:

– det foretas regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten,

– dyrene er merket,

– det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av skrapesyke,

– det foretas stikkprøvekontroll av gamle hunndyr som skal tas ut av produksjon,

– hunndyr innføres til driftsenheten bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller de samme 
kravene, eller
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ii) fra 1. oktober 2003, være sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, som definert 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 definert etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

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

3. Kapittel E i vedlegg IX skal lyde:

«KAPITTEL E 

Import av sauer og geiter

 For sauer og geiter som importeres til Fellesskapet etter 1. oktober 2003, skal det framlegges et helsesertifikat som 
attesterer:

a) enten at de er født og hele tiden har vært holdt på driftsenheter der det aldri er påvist noe tilfelle av skrapesyke, 
og for avlsdyr av sau og geit, at de oppfyller kravene i vedlegg VIII kapittel A del I bokstav a) i), 

b) eller at sauene har prionproteingenotypen ARR/ARR, som definert i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/1003/
EF, og kommer fra en driftsenhet der det ikke er meldt om noe tilfelle av skrapesyke de siste seks månedene.

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


