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av 9. februar 2005
om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til
overvåking av spongiform encefalopati hos geiter(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

dette vil resultatene av en økt overvåking av overførbar
spongiform encefalopati hos geiter være svært viktige.

4)

I samsvar med de nevnte uttalelsene og erklæringene
fra SSC og EFSA bør overvåkingen av geiter utvides
for å forbedre Fellesskapets utryddelsesprogrammer.
Disse programmene gir også bedre forbrukervern,
selv om sikker forsyningskilde for geiteprodukter er
sikret gjennom de tiltak som allerede er truffet, særlig
bestemmelsene om fjerning av spesifisert risikomateriale
i forordning (EF) nr. 999/2001.

5)

Den utvidede overvåkingen bør bygge på en anbefaling om
en statistisk gyldig undersøkelse utført av Fellesskapets
referanselaboratorium for å fastslå prevalensen av BSE
hos geiter snarest mulig, og for å øke kunnskapen om
den geografiske spredningen og spredningen innenfor
besetningen. Den bør derfor omfatte alle medlemsstater,
og særlig medlemsstater som er berørt av BSE.

6)

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

7)

Ettersom det er viktig å sikre et så høyt nivå for
forbrukervern som mulig og vurdere prevalensen av BSE
hos geiter, bør endringene i henhold til denne forordning
tre i kraft umiddelbart.

8)

Programmet for overvåking av geiter bør vurderes på
nytt etter minst seks måneder med effektiv overvåking
og når EFSA har framlagt sin uttalelse om en kvantitativ
vurdering av den gjenværende faren knyttet til geitekjøtt
og produkter framstilt av geitekjøtt.

9)

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

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 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for
overvåking av overførbar spongiform encefalopati (TSE)
hos geiter.

2)

28. januar 2005 bekreftet en gruppe eksperter på TSE
hos småfe, ledet av Fellesskapets referanselaboratorium
for TSE, at det var påvist bovin spongiform encefalopati
(BSE) i en geit slaktet i Frankrike. Dette var det første
tilfellet av BSE hos småfe under naturlige forhold.

3)

Den tidligere Styringskomiteen for vitenskapelige
spørsmål vedtok på sitt møte 4.‑5. april 2002 en uttalelse
om sikker forsyningskilde for materiale fra småfe
dersom BSE ikke kunne utelukkes hos småfe. I uttalelsen
som den vedtok på sitt møte 26. november 2003,
støtter vitenskapsgruppen for biologiske farer i Den
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(EFSA) styringskomiteens uttalelse om sikkerhet
knyttet til overførbar spongiform encefalopati i visse
produkter av småfe. I sin erklæring av 28. januar 2005
understreket nevnte vitenskapsgruppe i EFSA også at
betydningen av dette enkelttilfellet av BSE-infeksjon
hos en geit i Frankrike skal vurderes. Med henblikk på

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2005, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2006 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. 14.
(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2005 (EUT L 10 av 13.1.2005, s. 9).
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

Nr. 63/145

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2005.
		

For Kommisjonen

		

Markos KYPRIANOU

		

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
I vedlegg III kapittel A del II skal nr. 2 og 3 lyde:
«2. Overvåking av sauer og geiter som slaktes for konsum
a) Sauer
I medlemsstater med en populasjon av søyer og bedekkede søyelam som overstiger 750 000 dyr, skal det
i samsvar med prøvetakingsreglene fastsatt i nr. 4(1) årlig tas prøve av minst 10 000 sauer som slaktes for
konsum.
b) Geiter
Medlemsstatene skal ta stikkprøver av friske geiter i samsvar med prøvetakingsreglene fastsatt i nr. 4 og den
minste prøvestørrelsen oppført i tabell A.
Dersom en medlemsstat har vanskeligheter med å samle inn et tilstrekkelig antall friske slaktede geiter til å
oppnå den minste fastsatte prøvestørrelsen, kan den velge å erstatte høyst 50 % av den minste prøvestørrelsen
ved å ta prøver av døde geiter som er eldre enn 18 måneder, i forholdet én til én, og i tillegg til den minste
prøvestørrelsen fastsatt i nr. 3.
Tabell A

()
1

3.

Medlemsstat

Minste prøvestørrelse for friske slaktede geiter(1)

Spania

125 500

Frankrike

93 000

Italia

60 000

Hellas

20 000

Kypros

5 000

Østerrike

5 000

Andre medlemsstater

alle

Den minste prøvestørrelsen er fastsatt slik at den tar hensyn til antallet friske slaktede geiter og prevalensen av BSE i de
enkelte medlemsstater, samtidig som det skal fastsettes oppnåelige mål. De minste prøvestørrelsene på mer enn 60 000
gjør det mulig å påvise en prevalens på 0,0017 % med et konfidensnivå på 95 %.

Overvåking av sauer og geiter som ikke slaktes for konsum
Medlemsstatene skal ta prøver i samsvar med prøvetakingsreglene fastsatt i nr. 4 og de minste prøvestørrelsene
oppført i tabell B og C, av sauer og geiter som er selvdøde eller avlivet, men som ikke
–

ble avlivet i forbindelse med en plan for utryddelse av sykdommer, eller

–

ble slaktet for konsum.
Tabell B
Medlemsstatens populasjon av søyer og bedekkede søyelam

Minste prøvestørrelse for døde sauer(1)

> 750 000

10 000

100 000-750 000

1 500

40 000-100 000

500

< 40 000

100

(1)

(1)

Den minste prøvestørrelsen er fastsatt slik at den tar hensyn til størrelsen på populasjonen av sauer i de enkelte medlemsstater,
samtidig som det skal fastsettes oppnåelige mål. De minste prøvestørrelsene på 10 000, 1 500, 500 og 100 dyr vil gjøre det
mulig å påvise en prevalens på henholdsvis 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % og 3 % med et konfidensnivå på 95 %.

Den minste prøvestørrelsen er beregnet på en slik måte at en prevalens hos slaktede dyr på 0,03 % kan påvises med et konfidensnivå
på 95 %.
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Tabell C

()
1

  

Medlemsstatens populasjon av geiter som har fått kje, og
bedekkede geiter

Minste prøvestørrelse for døde sauer(1)

> 750 000

10 000

250 000-750 000

3 000

40 000-250 000

1 000

< 40 000

100 % opptil 200

De minste prøvestørrelsene er fastsatt slik at de tar hensyn til størrelsen på populasjonen av geiter i de enkelte medlemsstater,
samtidig som det skal fastsettes oppnåelige mål. De minste prøvestørrelsene på 10 000, 3 000, 1 000 og 200 dyr vil gjøre det
mulig å påvise en prevalens på henholdsvis 0,03 %, 0,1 %, 0,3 % og 1,5 % med et konfidensnivå på 95 %».

