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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), særlig artikkel 12 nr. 4 og 
artikkel 13 nr. 6,

under henvisning til tiltredelsestraktaten av 2003 for Den 
tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, 
Malta, Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 42, og 
tilpasningene av traktatene som danner grunnlaget for Den 
europeiske union, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt bestemmelser 
om utryddelse av skrapesyke hos sau og geit samt 
diagnostiske metoder som bør brukes til å bekrefte 
sykdommen.

2) 29. januar 2004 søkte Kypros om overgangstiltak for 
å utrydde skrapesyke fra infiserte driftsenheter. Disse 
tiltakene er nødvendige på grunn av den høye forekomsten 
av skrapesyke i saue- og geitebestanden, lav genetisk 
betinget resistens hos sau, og landbruksmetodene som 
benyttes på Kypros. I søknaden ble det også anmodet om 
overgangstiltak med hensyn til diagnostiske metoder for 
skrapesyke på grunn av begrenset laboratoriekapasitet.

3) Kypros har forpliktet seg til å legge fram en handlingsplan 
for hvordan mangelen på avlsdyr av sau med egnet 
genotype skal kunne løses, slik at resistensen hos 
sauebestanden kan økes og infiserte driftsenheter skaffes 
erstatningsdyr. Planen skal framlegges innen 1. juni 2004 
som en del av landets søknad om fellesskapsfinansiering 
for særlige veterinære tiltak i samsvar med bestemmelsene 
i rådsvedtak 90/424/EØF om visse kostnader på det 
veterinære området(2).

4) Overgangstiltakene for Kypros bør gi mulighet for at 
visse sauer og geiter fra infiserte driftsenheter kan slaktes  
 
 
 
 
 

(1)  EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2245/2003 (EUT L 333 av 20.12.2003, 
s. 28).

(2) EFT nr. L 224 av 18.8.1990, s. 19. Vedtaket sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

for konsum, under forutsetning av at de gjennomgår en 
veterinærkontroll, selv om dyrene ikke kan slaktes for 
konsum i de andre medlemsstatene. Medlemsstatene og 
tredjestater bør tilbys de samme garantier for dyrehelsen. 
I det tidsrommet da overgangstiltakene gjelder, bør 
derfor, idet det tas hensyn til kontrollkravene, eksport 
til andre medlemsstater og til tredjestater av produkter 
framstilt av sauer eller geiter forbys.

5) Overgangstiltakene for Kypros med hensyn til 
gjennomføringen av forordning (EF) nr. 999/2001 bør 
gjennomgås på nytt så snart som mulig, og bør under 
enhver omstendighet begrenses til et tidsrom på høyst tre 
år, i samsvar med tiltredelsesakten.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedkommende myndighet på Kypros skal gjennomføre 
bestemmelsene i forordning (EF) nr. 999/2001 i samsvar med 
bestemmelsene i denne forordning innen 30. april 2007.

Artikkel 2

Når det er gått tolv måneder etter at det første tilfellet av 
skrapesyke ble oppdaget i en driftsenhet, skal sending av 
hjernen og annet vev til laboratorieundersøkelse som unntak 
fra artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 begrenses til 
årlige stikkprøver av 10 % av sauene og geitene som mistenkes 
for å være angrepet av TSE.

Artikkel 3

1. Som unntak fra bestemmelsene i vedlegg VII til forordning 
(EF) nr. 999/2001 skal følgende gjelde:

a) unntaket i nr. 2 bokstav b) ii) utvides til å gjelde sauer og 
geiter som er yngre enn seks måneder, og som er beregnet 
bare på slakting,

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 836/2004

av 28. april 2004

om fastsettelse av overgangstiltak for Kypros med hensyn til skrapesyke(*)

2008/EØS/22/15

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 29.4.2004, s. 48, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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b) vilkårene i nr. 3.1 bokstav c) for introduksjon av geiter i en 
driftsenhet der destruering er gjennomført i samsvar med 
nr. 2 bokstav b) i) eller ii), får ikke anvendelse,

c) I nr. 5 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 
gjelder, i tillegg til bokstav a)-c), følgende bokstav d):

«d) for dyr som er yngre enn seks måneder, kan imidlertid 
både sauer med ukjent genotype og geiter sendes 
direkte til slakting til konsum på et slakteri på Kypros’ 
territorium, dersom følgende vilkår oppfylles:

i) dyrene undersøkes i den opprinnelige driftsenheten 
av en offentlig veterinær, som skal bekrefte at det 
ikke finnes kliniske symptomer på skrapesyke før 
dyrene sendes på slakteriet,

ii) hele hodet og organene i brysthulen og bukhulen 
på slike dyr skal disponeres i henhold til 
artikkel 4 nr. 2) bokstav a) b) og c) i forordning 
(EF) nr. 1774/2002.»

d) I nr. 6 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 får 
ikke bokstav c) anvendelse.

2. Som unntak fra nr. 3.2 i kapittel C i vedlegg X til forordning 
(EF) nr. 999/2001 skal følgende gjelde:

«3.2 Laboratorieundersøkelser for å påvise skrapesyke hos 
sauer og geiter

a) Tilfeller under mistanke

 Vev fra sauer og geiter som er sendt til 
laboratorieundersøkelse i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 12 nr. 2, skal 
gjennomgå en histopatologisk undersøkelse 
som fastsatt i siste utgave av håndboken, 
med mindre materialet er autolysert. Dersom 
resultatet av den histopatologiske undersøkelsen 
er usikkert eller negativt, eller dersom materialet 
er autolysert, skal vevet undersøkes ved hjelp 
av immunocytokjemi eller immunoblot-metode, 
som fastsatt i håndboken, eller ved hjelp av en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hurtigprøve. Dersom resultatet av en av disse 
undersøkelsene er positivt, skal dyret anses som 
et positivt skrapesyketilfelle.

b) Overvåking av skrapesyke

 Vev fra sauer og geiter som er sendt til 
laboratorieundersøkelse i samsvar med 
bestemmelsene i vedlegg III kapittel A del II 
(Overvåking av sauer og geiter), skal undersøkes 
ved hjelp av en hurtigprøve.

 Dersom resultatet av hurtigprøven er usikkert, skal 
hjernestammen umiddelbart sendes til et offentlig 
laboratorium for å gjennomgå bekreftende 
undersøkelser ved hjelp av immunocytokjemi eller 
immunoblot-metode, som fastsatt i bokstav a).

 Dersom resultatet av en av disse undersøkelsene 
er positivt, skal dyret anses som et positivt 
skrapesyketilfelle.»

Artikkel 4

Det er forbudt å sende følgende produkter som er beregnet på 
konsum, og som er framstilt av sauer og geiter, fra Kypros til 
andre medlemsstater eller til tredjestater:

i) ferskt kjøtt som definert i direktiv 64/433/EØF(1),

ii) kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som definert i direktiv 
94/65/EF(2),

iii) kjøttprodukter som definert i direktiv 77/99/EØF(3).

Artikkel 5

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

Denne forordning får anvendelse med forbehold om at 
tiltredelsestraktaten for Den tsjekkiske republikk, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia trer i kraft, og fra datoen for dens ikrafttredelse.

Denne forordning får anvendelse til og med 30. april 2007.

(1) EFT nr. 121, 29.7.1964, s. 2012/64.
(2) EFT nr. L 368 av 31.12.1994, s. 10.
(3) EFT nr. L 26 av 31.1.1977, s. 85.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 
medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 28. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen


