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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. 1 femte ledd, 
artikkel 13 nr. 3, artikkel 16 nr. 7 og artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vitenskapsgruppen for biologiske farer, som hører inn under 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA), konkluderte i sin uttalelse av 21. april 2004 
om vitenskapelig begrunnelse for å foreslå endringer 
i Det forente kongerikes datobaserte eksportordning 
(DBES) og regelen for dyr som er eldre enn 30 måneder 
(OTM-regelen), med at storfe som er født og oppdrettet 
i Det forente kongerike før 1. august 1996, bør holdes 
utenfor næringsmiddel- og fôrkjedene på grunn av høyere 
forekomst av bovin spongiform encefalopati (BSE) 
i denne gruppen. For storfe som er født etter nevnte 
dato konkluderes det i uttalelsen med at BSE-faren for 
forbrukere er på et sammenlignbart nivå med det i andre 
medlemsstater. Fra 1. august 1996 har alt kjøttbeinmel fra 
pattedyr vært forbudt i fôr til alle produksjonsdyr i Det 
forente kongerike.

2) Under slike omstendigheter er det grunnlag for å forby 
markedsføring av alle produkter som består av, eller som 
inneholder, materialer framstilt av storfe som er født eller 
oppdrettet i Det forente kongerike før 1. august 1996, og 
det bør sørges for at disse materialene ødelegges for å 
unngå overføring av overførbar spongiform encefalopati 
(TSE) til mennesker eller dyr.

3) Ifølge vitenskapelige råd utgjør ikke huder noen risiko, 
og det bør derfor ikke fastsettes vilkår for handel med 
disse. Det bør derfor være mulig å bruke huder fra disse 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 5.8.2005, s. 22, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2006 av 22. september 
2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 
30.11.2006, s. 6.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 260/2005 (EUT L 46 av 17.2.2005, s. 31).

dyrene i lærproduksjon.

4) Markedsføringen av huder bør oppfylle kravene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 
av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske 
biprodukter som ikke er beregnet på konsum(2), og 
kommisjonsforordning (EF) nr. 878/2004 av 29. april 
2004 om fastsettelse av overgangstiltak i samsvar med 
forordning (EF) nr. 1774/2002 for visse animalske 
biprodukter klassifisert som materiale i kategori 1 og 
2 og beregnet til tekniske formål(3). Ettersom ingen 
restriksjoner får anvendelse på melk og melkebaserte 
produkter i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001, bør 
melk og melkebaserte produkter også unntas fra forbudet 
mot markedsføring.

5) Ved 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(4), ble gjennomføringen av visse 
bestemmelser i forordning (EF) nr. 999/2001 som et 
overgangstiltak utsatt, og da særlig tiltakene i forbindelse 
med markedsføring av produkter, fastsatt i forordningens 
artikkel 16. Under disse omstendighetene bør derfor 
forbudet mot markedsføring av produkter fra dyr som er 
født eller oppdrettet i Det forente kongerike før 1. august 
1996, vedtas som et overgangstiltak inntil et vedtak om 
BSE-statusen for Det forente kongerike vedtas og trer i 
kraft.

6) I artikkel 12 og 13 i forordning (EF) nr. 999/2001 er det 
fastsatt regler for tiltak som får anvendelse ved mistanke 
om og bekreftet forekomst av TSE. I artikkel 13 angis 
det at medlemsstater som har iverksatt en alternativ 
ordning som gir tilsvarende vernenivå som restriksjoner 
på forflytninger, nedslakting og destruering av kohorter, 
fastsatt i nevnte artikler, kan, som et unntak, anvende de 
tilsvarende tiltakene forutsatt at de er godkjent i samsvar 
med en komitéframgangsmåte.

(2) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2005 (EUT L 66 av 12.3.2005, s. 10).

(3) EUT L 162 av 30.4.2004, s. 62.
(4) EFT L 177 av 30.6.2001, s. 60. Forordningen sist endret ved forordning 

(EF) nr. 1234/2003 (EUT L 173 av 11.7.2003, s. 6).

KOMMISJONSVEDTAK

av	2.	august	2005

om	forbud	mot	markedsføring	av	produkter	framstilt	av	storfe	som	er	født	og	oppdrettet	i	Det	forente	kongerike	
før	 1.	 august	 1996,	 uansett	 formål,	 og	 om	unntak	 for	 slike	 dyr	 fra	 visse	 bekjempelses-	 og	 utryddingstiltak	

fastsatt	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001(*)

[meddelt under nummer K(2005) 2916]

(Bare	den	engelske	teksten	har	gyldighet)

(2005/598/EF)

2009/EØS/63/20



Nr. 63/108 26.11.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7) Den 24. mai 2001 anmodet Det forente kongerike 
om at tiltakene staten har iverksatt skal anerkjennes 
som likeverdige med restriksjonene på forflytninger 
og nedslaktingen av kohorter som kreves i henhold til 
artikkel 12 og 13 i forordning (EF) nr. 999/2001.

8) Den 11. januar 2002 vedtok Styringskomiteen for 
vitenskapelige spørsmål en uttalelse om tilleggsvernet 
som gis gjennom de forskjellige nedslaktingsordninger 
under de rådende forhold i Det forente kongerike og 
Tyskland. Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål 
anerkjente at tiltakene som er iverksatt i Det forente 
kongerike, nærmere bestemt totalforbudet mot fôring med 
kjøttbeinmel, ordningen med destruering av storfe som er 
eldre enn 30 måneder (OTM-ordningen) og forbudet 
mot spesifisert risikomateriale, forutsatt at de iverksettes 
på en effektiv måte, gir et sikkerhetsnivå som ikke kan 
forbedres vesentlig ved nedslakting og destruering av 
risikodyr slik det kreves i henhold til artikkel 13 nr. 1 
bokstav c) i forordning (EF) nr. 999/2001.

9) Ettersom ingen produkter, med unntak av melk og 
melkebaserte produkter samt huder som utelukkende 
er beregnet på bruk i lærproduksjon, framstilt av storfe 
som er født og oppdrettet i Det forente kongerike før 
1. august 1996 kan markedsføres, bør et program for 
destruering av disse dyrene når de er uttjente, i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1774/2002, på grunnlag av 
Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmåls uttalelse 
av 11. januar 2002, anses å gi tilsvarende beskyttelse 
som tiltakene fastsatt i artikkel 12 og 13 i forordning (EF) 
nr. 999/2001. For risikodyr som er født etter 31. juli 1996 
bør alle utryddingstiltakene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 999/2001 fortsatt få anvendelse.

10) Parallelt med forbudet mot markedsføring bør derfor 
Det forente kongerike unntas fra de fleste kravene om 
bekjempelse og utrydding fastsatt i artikkel 12 og13 i 
forordning (EF) nr. 999/2001 i forbindelse med dyr som 
er født og oppdrettet i Det forente kongerike før 1. august 
1996.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Det er ikke tillatt å markedsføre produkter som består av 
eller som inneholder materialer, med unntak av melk, framstilt 
av storfe som er født og oppdrettet i Det forente kongerike før 
1. august 1996.

2. Når storfe som er født eller oppdrettet i Det forente 
kongerike før 1. august 1996, dør, skal alle kroppsdeler 
destrueres i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002.

3. Uten hensyn til nr. 1 og 2, kan huder fra de nevnte 
dyrene brukes i lærproduksjon, i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1774/2002 og med artikkel 4 nr. 1 og artikkel 5 i forordning 
(EF) nr. 878/2004.

Artikkel 2

1. Dersom det er mistanke om en forekomst av overførbar 
spongiform encefalopati (TSE) eller dersom sykdommen har 
blitt offisielt bekreftet i storfe som er født eller oppdrettet i 
Det forente kongerike før 1. august 1996, skal Det forente 
kongerike unntas fra gjennomføringen av kravene i:

a) artikkel 12 i forordning (EF) nr. 999/2001 om at alt øvrig 
storfe fra nevnte driftsenhet, med unntak av dyrene født 
i de 12 månedene etter 1. august 1996, skal omfattes 
av offentlige restriksjoner på forflytning av dyr inntil 
resultatene av en klinisk og epidemiologisk undersøkelse 
er kjent,

b) artikkel 13 i forordning (EF) nr. 999/2001 og vedlegg VII 
til nevnte forordning, når det gjelder bekreftede tilfeller, 
om å identifisere og destruere andre dyr enn det bekreftede 
tilfellet.

2. Følgende dyr skal imidlertid identifiseres, nedslaktes og 
destrueres i samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001:

a) når sykdommen er bekreftet i et hunndyr, alle dets avkom 
født innen to år før eller etter sykdommens kliniske 
utbrudd,

b) når sykdommen er bekreftet i et dyr født i løpet av de 12 
månedene før 1. august 1996, kohortdyr født etter 31. juli 
1996.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Det forente kongerike Storbritannia 
og Nord-Irland.

Utferdiget i Brussel, 2. august 2005.

  For Kommisjonen

  Markos KYPRIANOU

  Medlem av Kommisjonen


