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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	 6a	 nr.	 2	 og	
artikkel	23,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 forordning	 (EF)	 nr.	 999/2001	 fastsettes	 regler	 for	
overvåking	av	typer	overførbar	spongiform	encefalopati	
hos	 storfe,	 sauer	og	geiter,	og	 for	utryddelsestiltak	 som	
skal	 iverksettes	 ved	 bekreftet	 forekomst	 av	 overførbar	
spongiform	encefalopati	(TSE)	hos	sauer	og	geiter.

2)	 I	 oktober	 2005	 vedtok	 Den	 europeiske	 myndighet	
for	 næringsmiddeltrygghet	 (EFSA)	 en	 uttalelse	 om	
klassifisering	 av	 tilfeller	 av	 atypisk	 TSE	 hos	 småfe.	 I	
sin	 uttalelse	 konkluderer	 EFSA	 med	 at	 det	 er	 mulig	 å	
fastsette	en	anvendelig	definisjon	av	atypisk	skrapesyke,	
og	 presenterer	 elementer	 for	 en	 klassifisering	 av	
tilfeller	 av	 skrapesyke.	 EFSA	 anbefaler	 dessuten	 bruk	
av	 overvåkingsprogrammer,	 herunder	 kombinerte	
undersøkelser	 og	 prøvetaking,	 for	 å	 kunne	 påvise	 alle	
former	for	TSE	hos	småfe.

3)	 Det	bør	derfor	fastsettes	definisjoner	av	TSE	hos	småfe,	
tilfeller	av	skrapesyke,	tilfeller	av	klassisk	skrapesyke	og	
tilfeller	av	atypisk	skrapesyke.

4)	 Når	et	dyr	som	er	slaktet	med	henblikk	på	konsum,	er	påvist	
å	være	positivt	i	en	hurtigprøve	etter	gjeldende	regler,	det	
vil	 si	 vedlegg	 III	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 999/2001,	 skal	
i	 tillegg	 til	 skrotten	 som	er	påvist	 å	være	positiv,	minst	
skrotten	 umiddelbart	 foran	 og	 to	 skrotter	 umiddelbart	
etter	 skrotten	med	 positivt	 prøveresultat	 på	 den	 samme	
slaktelinjen	destrueres.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 165	 av	 27.6.2007,	 s.	 8,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 95/2008	 av	 26.	 september	
2008	om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	
forhold),	 se	 EØS-tillegget	 til	 Den europeiske unions tidende	 nr.	 70,	
20.11.2008,	s.	1.

(1)	 EFT	L	147	av	31.5.2001,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1923/2006	(EUT	L	404	av	30.12.2006,	s.	1).

5)	 Fullstendig	 destruksjon	 av	 de	 tre	 skrottene	 umiddelbart	
foran	og	etter	skrotten	med	positiv	prøveresultat	på	den	
samme	slaktelinjen	står	ikke	i	forhold	til	risikoen.	Disse	
skrottene	 bør	 destrueres	 bare	 dersom	 det	 foreligger	 et	
positivt	eller	usikkert	resultat	av	en	hurtigprøve	etter	en	
undersøkelse	med	referansemetodene.

6)	 I	 forordning	 (EF)	 nr.	 999/2001,	 som	 endret	 ved	
kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 214/2005(2)	
og	 (EF)	 nr.	 1041/2006(3),	 er	 det	 fastsatt	 skjerpede	
overvåkingsprogrammer	 for	 sauer	og	geiter,	 etter	 at	det	
ble	 påvist	 bovin	 spongiform	 encefalopati	 (BSE)	 hos	 en	
geit	i	2005	samt	tre	uvanlige	TSE-tilfeller	hos	sauer,	der	
BSE	 ikke	 kunne	 utelukkes.	 Overvåkingsprogrammene	
bør	gjennomgås	i	lys	av	resultatene	fra	to	års	intensiverte	
undersøkelser	som	ikke	har	ført	til	påvisning	av	ytterligere	
tilfeller	 av	 BSE	 hos	 sauer	 eller	 geiter.	 For	 å	 sikre	
effektiv	gjennomføring	av	programmene	bør	de	reviderte	
overvåkingskravene	få	anvendelse	fra	1.	juli	2007.

7)	 Overvåkingsprogrammene	for	sauer	og	geiter	bør	vurderes	
og	 gjennomgås	 på	 bakgrunn	 av	 nye	 vitenskapelige	
opplysninger.

8)	 Med	tanke	på	resultatene	av	den	skjerpede	overvåkingen	
av	sauer	og	geiter	synes	den	gjeldende,	strenge	politikken	
for	 slakting	 og	 gjeninnsetting	 i	 besetninger	 angrepet	
av	 TSE	 ute	 av	 proporsjoner.	 I	 tillegg	 er	 det	 flere	
vanskeligheter,	 særlig	 når	 det	 gjelder	 gjeninnsetting	 i	
infiserte	besetninger,	som	hindrer	effektiv	gjennomføring	
av	 tiltak	 som	 er	 truffet	 etter	 at	 det	 er	 påvist	 TSE	 i	 en	
besetning.

9)	 EFSA	 vedtok	 8.	 mars	 2007	 en	 uttalelse	 om	 visse	
aspekter	knyttet	til	risikoen	for	TSE	hos	sauer	og	geiter.	
I	 uttalelsen	 sier	 EFSA	 at	 det	 ikke	 finnes	 noe	 bevis	
på	 noen	 epidemiologisk	 eller	 molekylær	 forbindelse	
mellom	 klassisk	 og/eller	 atypisk	 skrapesyke	 og	 TSE	
hos	mennesker,	 og	 at	BSE-agensen	 er	 den	 eneste	TSE-
agensen	som	er	identifisert	som	zoonotisk.	EFSA	mener	
dessuten	at	eksisterende	skjelneprøver	som	i	henhold	til	
Fellesskapets	 regelverk	 skal	 brukes	 for	 å	 skille	mellom	
skrapesyke	og	BSE,	er	pålitelige	når	det	gjelder	å	skille	
mellom	BSE	og	klassisk	og	atypisk	skrapesyke.

(2)	 EUT	L	37	av	10.2.2005,	s.	9.
(3)	 EUT	L	187	av	8.7.2006,	s.	10.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	727/2007

av	26.	juni	2007

om	endring	av	vedlegg	I,	III,	VII	og	X	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	999/2001	
om	 fastsettelse	 av	 regler	 for	 å	 forebygge,	 bekjempe	 og	 utrydde	 visse	 typer	 overførbar	 	

spongiform	encefalopati(*)
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10)	 Andre	faktorer	som	bekrefter	behovet	for	en	revurdering	
av	 tiltakene	 for	 utryddelse	 av	TSE	hos	 småfe,	 omfatter	
manglende	 vitenskapelige	 bevis	 på	 at	 skrapesyke	 kan	
overføres	til	mennesker,	utelukkelse	av	BSE	i	tilfeller	av	
TSE	hos	småfe	og	påvisning	av	tilfeller	av	atypisk	TSE	
som	 sprer	 seg	 i	 bare	 begrenset	 omfang	 i	 en	 besetning,	
men	som	også	forekommer	hos	sauer	med	genotyper	som	
anses	som	resistente	mot	BSE	og	klassisk	skrapesyke.

11)	 Strukturen	 i	 saue-	 og	 geitesektoren	 varierer	 som	 kjent	
sterkt	 i	 Fellesskapet,	 og	 medlemsstatene	 bør	 derfor	 ha	
mulighet	 til	 å	 anvende	alternative	 tiltak,	 forutsatt	 at	det	
fastsettes	harmoniserte	regler.

12)	 I	 Kommisjonens	 veikart	 for	 TSE,	 som	 ble	 vedtatt	
15.	 juli	 2005,	 er	 et	 av	 de	 strategiske	målene	 å	 revidere	
utryddelsestiltakene	 som	 gjelder	 småfe,	 idet	 det	 tas	
hensyn	 til	 nye	 diagnostiske	 verktøy,	 samtidig	 som	 det	
eksisterende	nivået	for	forbrukervern	opprettholdes.

13)	 EFSA	vedtok	13.	juli	2006	en	uttalelse	om	avlsprogrammene	
med	henblikk	på	TSE-resistens	hos	sauer.	I	sin	uttalelse	
konkluderer	 EFSA	 med	 at	 avlsprogrammene	 gjør	
sauebestandene	mer	motstandsdyktige	mot	 kjente	 typer	
TSE	og	dermed	bidrar	til	både	bedre	dyrehelse	og	bedre	
forbrukervern.	EFSA	har	dessuten	framlagt	anbefalinger	
om	bestemmelse	av	prionproteingenotypen.

14)	 I	artikkel	6a	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	er	det	fastsatt	
at	 medlemsstatene	 kan	 innføre	 avlsprogrammer	 med	
sikte	på	utvelging	av	TSE-resistens	i	deres	sauebestander.	
Det	 må	 innføres	 harmoniserte	 minstekrav	 til	 disse	
avlsprogrammene.

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

16)	 Kommisjonsvedtak	2003/100/EF	av	13.	februar	2003	om	
fastsettelse	av	minstekrav	til	avlsprogrammer	for	resistens	
mot	 overførbar	 spongiform	 encefalopati	 hos	 sau(1)	 er	
ikke	 lenger	 relevant,	 ettersom	 bestemmelsene	 i	 nevnte	
vedtak	skal	erstattes	med	bestemmelsene	fastsatt	i	denne	
forordning.	Av	 hensyn	 til	 klarheten	 og	 rettssikkerheten	
bør	nevnte	vedtak	oppheves.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Vedtak	2003/100/EF	oppheves.

Artikkel 3

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

Nummer	 2	 bokstav	 b)	 i	 vedlegget	 til	 denne	 forordning	 får	
anvendelse	fra	1.	juli	2007.

(1)	 EUT	L	41	av	14.2.2003,	s.	41.

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

Utferdiget	i	Brussel,	26.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________



30.1.2014 Nr.	6/21EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

VEDLEGG

I	vedlegg	I,	III,	VII	og	X	til	forordning	(EF)	nr.	999/2001	gjøres	følgende	endringer:

1)		 I	vedlegg	I	skal	nr.	2	lyde:

«2.	 I	denne	forordning	menes	med:

a)	 «nasjonalt	tilfelle	av	BSE»	et	tilfelle	av	bovin	spongiform	encefalopati	som	det	ikke	er	entydig	påvist	at	
direkte	skyldes	en	infeksjon	før	levende	dyr	ble	importert,

b)	 «oppsamlet	 tilfeldig	 fettvev»	 indre	 og	 ytre	 kroppsfett	 som	 fjernes	 i	 slakte-	 og	 nedskjæringsprosessen,	
særlig	ferskt	fett	fra	hjerte,	oment	og	nyrer	fra	storfe	og	fett	fra	nedskjæringsrom,

c)	 «kohort»	en	gruppe	storfe	som	omfatter	både

i)		 dyr	født	i	samme	besetning	som	det	angrepne	dyret,	innen	tolv	måneder	før	eller	etter	at	det	
angrepne	dyret	ble	født,	og

ii)		 dyr	som	når	som	helst	i	løpet	av	sitt	første	leveår	ble	oppdrettet	sammen	med	det	angrepne	dyret	i	
løpet	av	dettes	første	leveår,

d)	 «indekstilfelle»	det	første	dyret	med	bekreftet	TSE-infeksjon	i	en	driftsenhet	eller	epidemiologisk	definert	
gruppe,

e)	 «TSE	hos	småfe»	et	tilfelle	av	overførbar	spongiform	encefalopati	som	er	påvist	hos	en	sau	eller	geit	etter	
en	bekreftende	prøve	for	abnormt	PrP-protein,

f)	 «tilfelle	av	skrapesyke»	et	bekreftet	tilfelle	av	overførbar	spongiform	encefalopati	hos	en	sau	eller	geit,	
der	diagnosen	BSE	er	utelukket	i	samsvar	med	kriteriene	fastsatt	i	Fellesskapets	referanselaboratoriums	
tekniske	håndbok	om	karakterisering	av	TSE-stammer	hos	småfe(*),

g)	 «tilfelle	av	klassisk	skrapesyke»	et	bekreftet	tilfelle	av	skrapesyke	som	er	klassifisert	som	klassisk	i	samsvar	
med	 kriteriene	 fastsatt	 i	 Fellesskapets	 referanselaboratoriums	 tekniske	 håndbok	 om	 karakterisering	 av	
TSE-stammer	hos	småfe,

h)	 «tilfelle	 av	 atypisk	 skrapesyke»	 et	 bekreftet	 tilfelle	 av	 skrapesyke	 som	 kan	 skilles	 fra	 klassisk	
skrapesyke	i	samsvar	med	kriteriene	fastsatt	i	Fellesskapets	referanselaboratoriums	tekniske	håndbok	om	
karakterisering	av	TSE-stammer	hos	småfe,

____________
(*)	 http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm»

2)		 I	vedlegg	III	kapittel	A	gjøres	følgende	endringer:

a)		 I	del	I	skal	nr.	6.4	og	6.5	lyde:

«6.4.		«Alle	kroppsdeler,	herunder	huden,	til	et	dyr	med	et	positivt	eller	usikkert	resultat	i	hurtigprøven,	skal	
disponeres	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	2	bokstav	a)	og	b)	i	forordning	(EF)	nr.	1774/2002,	bortsett	fra	
materiale	som	skal	beholdes	i	forbindelse	med	registrene	fastsatt	i	kapittel	B	del	III).

6.5.		 Dersom	et	dyr	som	er	slaktet	for	konsum,	er	påvist	å	ha	et	positivt	eller	usikkert	resultat	i	hurtigprøven,	
skal	 minst	 skrotten	 umiddelbart	 foran	 og	 de	 to	 skrottene	 umiddelbart	 etter	 dyret	 med	 et	 positivt	
eller	usikkert	 resultat,	på	den	 samme	slaktelinjen,	destrueres	 i	 samsvar	med	nr.	6.4.	Som	unntak	kan	
medlemsstatene	beslutte	 å	 destruere	 nevnte	 skrotter	 bare	 dersom	 resultatet	 av	hurtigprøven	bekreftes	
som	 positivt	 eller	 usikkert	 i	 de	 bekreftende	 undersøkelsene	 nevnt	 i	 vedlegg	 X	 kapittel	 C	 nr.	 3.1	
bokstav	b).»
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b)		 Del	II	skal	lyde:

«II.		OVERVÅKING	AV	SAUER	OG	GEITER

1.	 Generelt

Overvåking	 av	 sauer	 og	 geiter	 skal	 gjennomføres	 i	 samsvar	 med	 laboratoriemetodene	 fastsatt	 i	
vedlegg	X	kapittel	C	nr.	3.2	bokstav	b).

2.	 Overvåking	av	sauer	og	geiter	slaktet	for	konsum

a)		 I	medlemsstater	med	en	bestand	av	søyer	og	bedekkede	søyelam	som	overstiger	750	000	dyr,	skal	
det	i	samsvar	med	prøvetakingsreglene	fastsatt	i	nr.	4	årlig	tas	prøve	av	minst	10	000	sauer	slaktet	
for	konsum,

b)		 I	medlemsstater	med	en	bestand	av	geiter	som	har	fått	kje	og	bedekkede	geiter	som	overstiger	
750	000	dyr,	skal	det	i	samsvar	med	prøvetakingsreglene	fastsatt	i	nr.	4	årlig	tas	prøve	av	minst	
10	000	geiter	slaktet	for	konsum,

c)		 Dersom	en	medlemsstat	har	vanskeligheter	med	å	samle	inn	et	tilstrekkelig	antall	friske	slaktede	
sauer	eller	geiter	 til	 å	nå	det	 laveste	prøveantallet	 fastsatt	 i	bokstav	a)	og	b),	kan	den	velge	å	
erstatte	høyst	50	%	av	det	laveste	prøveantallet	ved	å	ta	prøver	av	døde	sauer	eller	geiter	som	er	
eldre	enn	18	måneder,	i	forholdet	en	til	en	og	i	tillegg	til	det	laveste	prøveantallet	fastsatt	i	nr.	3.	
Medlemsstaten	kan	dessuten	velge	å	 erstatte	høyst	10	%	av	det	 laveste	prøveantallet	ved	å	 ta	
prøver	av	sauer	eller	geiter	eldre	enn	18	måneder	som	er	avlivet	i	tilknytning	til	en	kampanje	for	
utryddelse	av	sykdommer,	i	forholdet	en	til	en.

3.	 Overvåking	av	sauer	og	geiter	som	ikke	er	slaktet	for	konsum

Medlemsstatene	 skal	 ta	 prøver	 i	 samsvar	 med	 prøvetakingsreglene	 fastsatt	 i	 nr.	 4	 og	 de	 laveste	
prøveantallene	angitt	i	tabell	A	og	B,	av	sauer	og	geiter	som	er	selvdøde	eller	avlivet,	men	som	ikke

–	 ble	avlivet	i	tilknytning	til	en	kampanje	for	utryddelse	av	sykdommer,	eller

–	 ble	slaktet	for	konsum.

Tabell	A

Medlemsstatens	bestand	av	søyer	og	bedekkede	
søyelam Laveste	prøveantall	for	døde	sauer(1)

>	750	000 10	000

100	000-750	000 1	500

40	000-100	000 100	%	opptil	500

<	40	000 100	%	opptil	100

(1)	 Det	 laveste	 prøveantallet	 er	 fastsatt	 slik	 at	 det	 tar	 hensyn	 til	 størrelsen	 på	 bestanden	 av	 sauer	 i	 de	 enkelte	
medlemsstater,	for	at	de	skal	være	oppnåelige	mål.

Tabell	B

Medlemsstatens	bestand	av	geiter	som	har	fått	kje,	og	
bedekkede	geiter Laveste	prøveantall	for	døde	geiter(1)

>	750	000 10	000

250	000-750	000 1	500

40	000-250	000 100	%	opptil	500

<	40	000 100	%	opptil	100

(1)	 Det	 laveste	 prøveantallet	 er	 fastsatt	 slik	 at	 det	 tar	 hensyn	 til	 størrelsen	 på	 bestanden	 av	 geiter	 i	 de	 enkelte	
medlemsstater,	for	at	de	skal	være	oppnåelige	mål.
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4.	 Prøvetakingsregler	for	dyrene	nevnt	i	nr.	2	og	3

Dyrene	skal	være	eldre	enn	18	måneder	eller	ha	flere	enn	to	frambrutte	blivende	fortenner.

Dyrenes	 alder	 skal	 beregnes	 på	 grunnlag	 av	 tannstilling,	 synlige	 tegn	 på	 modenhet	 eller	 andre	
pålitelige	opplysninger.

Prøveutvalget	skal	være	utformet	med	henblikk	på	å	unngå	overrepresentasjon	av	en	gruppe	når	det	
gjelder	opprinnelse,	alder,	rase,	produksjonstype	eller	andre	kjennetegn.

Prøvene	skal	være	representative	for	hver	region	og	for	årstiden.	Det	skal	om	mulig	unngås	å	ta	flere	
prøver	fra	samme	besetning.	Medlemsstatene	skal	ha	som	mål	for	overvåkingsprogrammene	at	alle	
offentlig	registrerte	driftsenheter	med	mer	enn	100	dyr	der	det	aldri	har	vært	påvist	tilfeller	av	TSE,	
om	mulig	undersøkes	for	TSE	i	påfølgende	prøvetakingsår.

Medlemsstatene	skal	 innføre	en	ordning	 for	målrettede	kontroller	eller	andre	kontroller	 slik	at	dyr	
ikke	unntas	fra	prøvetakingen.

Medlemsstatene	kan	 imidlertid	 beslutte	 å	 unnta	 fra	 prøvetakingen	 fjerntliggende	områder	med	 lav	
dyretetthet	og	der	det	ikke	er	organisert	noen	innsamling	av	døde	dyr.	Medlemsstater	som	benytter	seg	
av	dette	unntaket,	skal	underrette	Kommisjonen	om	dette,	og	oversende	en	liste	over	de	fjerntliggende	
områdene	 som	 er	 omfattet	 av	 unntaket.	 Unntaket	 skal	 ikke	 omfatte	 mer	 enn	 10	 %	 av	 saue-	 og	
geitebestanden	i	den	berørte	medlemsstaten.

5.	 Overvåking	av	angrepne	besetninger

Dyr	som	er	eldre	enn	18	måneder,	eller	som	har	flere	enn	to	frambrutte	blivende	fortenner,	og	som	er	
avlivet	for	destruering	i	samsvar	med	vedlegg	VII	nr.	2.3	bokstav	b)	i)	eller	ii)	eller	nr.	5	bokstav	a),	
skal	undersøkes	på	grunnlag	av	en	enkelt,	tilfeldig	utvalgt	prøve	i	samsvar	med	prøveantallet	angitt	
i	følgende	tabell.

Antall	dyr	i	besetningen	som	er	eldre	enn	18	måneder,	
eller	som	har	flere	enn	to	frambrutte	blivende	
fortenner,	som	er	avlivet	for	destruksjon

Laveste	prøveantall

70	eller	færre Alle	dyr	som	oppfyller	vilkårene

80 68

90 73

100 78

120 86

140 92

160 97

180 101

200 105

250 112

300 117

350 121

400 124

450 127

500	eller	flere 150
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6.	 Overvåking	av	andre	dyr

I	tillegg	til	overvåkingsprogrammene	fastsatt	i	nr.	2,	3	og	4	kan	medlemsstatene	på	frivillig	grunnlag	
overvåke	andre	dyr,	særlig

–	 dyr	som	brukes	til	melkeproduksjon,

–	 dyr	med	opprinnelse	i	stater	med	nasjonale	tilfeller	av	TSE,

–	 dyr	som	har	inntatt	fôr	som	kan	være	kontaminert,

–	 dyr	som	er	født	av	eller	stammer	fra	mordyr	som	er	angrepet	av	TSE.

7.	 Tiltak	etter	undersøkelse	av	sauer	og	geiter

7.1.	Når	en	sau	eller	geit	som	er	slaktet	for	konsum,	er	valgt	ut	til	undersøkelse	for	TSE	i	samsvar	med	
nr.	2,	skal	ikke	skrotten	påsettes	stempelmerket	fastsatt	i	del	I	kapittel	III	i	vedlegg	I	til	forordning	
(EF)	nr.	854/2004	før	det	foreligger	et	negativt	resultat	av	hurtigprøven.

7.2.	Medlemsstatene	 kan	 fravike	 nr.	 7.1	 dersom	 det	 i	 slakteriet	 er	 etablert	 et	 system	 som	 er	 godkjent	
av	vedkommende	myndighet,	som	sikrer	at	alle	deler	av	et	dyr	kan	spores,	og	at	ingen	deler	av	de	
undersøkte	dyrene	som	er	stempelmerket,	forlater	slakteriet	før	det	foreligger	et	negativt	resultat	på	
hurtigprøven.

7.3.	Alle	kroppsdeler,	herunder	huden,	av	et	dyr	som	er	undersøkt,	skal	holdes	under	offentlig	tilsyn	til	det	
foreligger	et	negativt	resultat	i	hurtigprøven,	unntatt	animalske	biprodukter	som	disponeres	direkte	i	
samsvar	med	artikkel	4	nr.	2	bokstav	a),	b)	eller	e)	i	forordning	(EF)	nr.	1774/2002.

7.4.	Alle	kroppsdeler,	herunder	huden,	av	et	dyr	med	et	positivt	 resultat	 i	hurtigprøven	skal	disponeres	
direkte	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	2	bokstav	a),	b)	eller	e)	i	forordning	(EF)	nr.	1774/2002,	bortsett	
fra	materiale	som	skal	holdes	tilbake	for	registrering	i	samsvar	med	kapittel	B	del	III	i	dette	vedlegg.

8.	 Bestemmelse	av	genotype

8.1.	Prionproteingenotypen	for	kodon	136,	154	og	171	skal	bestemmes	for	hvert	positivt	tilfelle	av	TSE	
hos	sauer.	Tilfeller	av	TSE	hos	sauer	med	genotyper	som	koder	for	alanin	på	begge	alleler	i	kodon	
136,	arginin	på	begge	alleler	i	kodon	154	og	arginin	på	begge	alleler	i	kodon	171,	skal	umiddelbart	
meldes	 til	 Kommisjonen.	 Når	 det	 positive	 TSE-tilfellet	 er	 et	 tilfelle	 av	 atypisk	 skrapesyke,	 skal	
prionproteingenotypen	for	kodon	141	bestemmes.

8.2.	I	 tillegg	 til	 dyr	 som	 får	 genotypen	 bestemt	 i	 samsvar	med	nr.	 8.1,	 skal	 prionproteingenotypen	 for	
kodon	 136,	 141,	 154	 og	 171	 bestemmes	 for	 et	 minste	 utvalg	 av	 sauer.	 I	 medlemsstater	 med	 en	
sauebestand	 på	 mer	 enn	 750	 000	 voksne	 dyr	 skal	 dette	 minsteutvalget	 omfatte	 minst	 600	 dyr.	 I	
andre	medlemsstater	 skal	minsteutvalget	 omfatte	minst	 100	 dyr.	Disse	 utvalgene	 kan	 omfatte	 dyr	
som	er	 slaktet	 for	konsum,	selvdøde	dyr	og	 levende	dyr.	Utvalget	bør	være	 representativt	 for	hele	
sauebestanden.»

3)	 Vedlegg	VII	skal	lyde:

«VEDLEGG VII

UTRYDDELSE	AV	OVERFØRBAR	SPONGIFORM	ENCEFALOPATI

KAPITTEL	A

Tiltak	ved	bekreftet	forekomst	av	TSE

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,

–	 når	sykdommen	er	bekreftet	hos	et	hunndyr,	avkom	som	er	født	innen	to	år	før	eller	etter	
sykdommens	kliniske	utbrudd,
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–	 alle	dyr	i	den	kohorten	som	dyret	som	sykdommen	er	bekreftet	hos,	tilhører,

–	 sykdommens	mulige	opprinnelse,

–	 andre	dyr	i	driftsenheten	der	dyret	som	sykdommen	ble	bekreftet	hos,	oppholder	seg,	eller	dyr	
i	andre	driftsenheter,	som	kan	ha	blitt	angrepet	av	TSE-agensen	eller	utsatt	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	i	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	
hunndyret	som	sykdommen	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	
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	følgende:

2.1.	Dersom	 BSE	 bekreftes	 hos	 et	 storfe,	 avliving	 og	 fullstendig	 destruksjon	 av	 storfe	 som	 er	 identifisert	 i	
undersøkelsen	nevnt	i	nr.	1	bokstav	a)	annet	og	tredje	strekpunkt.	Medlemsstaten	kan	imidlertid	beslutte	å

–	 ikke	avlive	og	destruere	dyr	i	kohorten	nevnt	i	nr.	1	bokstav	a)	tredje	strekpunkt	dersom	det	foreligger	
bevis	på	at	disse	dyrene	ikke	hadde	tilgang	til	det	samme	fôret	som	det	angrepne	dyret,

–	 utsette	avliving	og	destruksjon	av	dyr	i	kohorten	nevnt	i	nr.	1	bokstav	a)	tredje	strekpunkt	til	slutten	
av	deres	produktive	liv,	forutsatt	at	det	er	okser	som	uavbrutt	holdes	på	en	sædstasjon,	og	at	det	kan	
garanteres	at	de	destrueres	fullstendig	når	de	er	døde.

2.2.	Dersom	det	er	mistanke	om	forekomst	av	TSE	hos	en	sau	eller	geit	i	en	driftsenhet	i	en	medlemsstat,	skal	det	
innføres	offentlige	restriksjoner	på	forflytning	av	alle	andre	sauer	og	geiter	i	denne	driftsenheten	til	resultatene	
av	undersøkelsen	foreligger.	Dersom	det	kan	dokumenteres	at	det	ikke	er	sannsynlig	at	driftsenheten	der	dyret	
oppholdt	seg	da	det	oppstod	mistanke	om	forekomst	av	TSE,	er	driftsenheten	der	dyret	kan	ha	blitt	utsatt	for	
TSE,	 kan	vedkommende	myndighet	 beslutte	 at	 andre	 driftsenheter	 eller	 bare	 den	utsatte	 driftsenheten	 skal	
settes	under	offentlig	tilsyn,	avhengig	av	de	epidemiologiske	opplysninger	som	foreligger.

2.3.	Når	TSE	bekreftes	hos	en	sau	eller	geit:

a)	 dersom	 BSE	 ikke	 kan	 utelukkes	 på	 grunnlag	 av	 resultatene	 fra	 en	 ringtest	 foretatt	 i	 samsvar	 med	
framgangsmåten	fastsatt	i	vedlegg	X	kapittel	C	nr.	3.2	bokstav	c),	avliving	og	fullstendig	destruksjon	av	
alle	dyr,	embryoer	og	egg	identifisert	i	undersøkelsen	nevnt	i	nr.	1	bokstav	b)	annet	til	femte	strekpunkt,

b)	 dersom	BSE	utelukkes	i	samsvar	med	framgangsmåten	fastsatt	i	vedlegg	X	kapittel	C	nr.	3.2	bokstav	c),	
i	henhold	til	vedkommende	myndighets	beslutning:

enten

i)	 avliving	og	fullstendig	destruksjon	av	alle	dyr,	embryoer	og	egg	som	er	identifisert	i	undersøkelsen	
nevnt	i	nr.	1	bokstav	b)	annet	og	tredje	strekpunkt.	Vilkårene	fastsatt	i	nr.	3	får	anvendelse	på	
driftsenheten,

eller
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ii)	 avliving	og	fullstendig	destruksjon	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	intet	VRQ-allel,	og	dersom	disse	avlssøyene	er	drektige	
når	undersøkelsen	finner	sted,	lammene	som	senere	fødes,	dersom	deres	genotype	etterkommer	
kravene	i	dette	ledd,

–	 sauer	med	minst	ett	ARR-allel	som	utelukkende	er	beregnet	på	slakting,

–	 sauer	og	geiter	som	er	yngre	enn	tre	måneder,	og	som	utelukkende	er	beregnet	på	slakting,	
dersom	vedkommende	myndighet	bestemmer	det.

Vilkårene	fastsatt	i	nr.	3	får	anvendelse	på	driftsenheten,

eller

iii)	 en	medlemsstat	kan	beslutte	å	ikke	avlive	og	destruere	dyrene	identifisert	i	undersøkelsen	nevnt	
i	nr.	1	bokstav	b)	annet	og	tredje	strekpunkt	når	det	er	vanskelig	å	finne	erstatningssauer	med	en	
kjent	genotype,	eller	når	forekomsten	av	ARR-allelet	innenfor	rasen	eller	i	driftsenheten	er	lav,	eller	
når	det	anses	som	nødvendig	for	å	unngå	innavl,	eller	basert	på	en	grunngitt	vurdering	av	samtlige	
epidemiologiske	faktorer.	Vilkårene	fastsatt	i	nr.	4	får	anvendelse	på	driftsenheten,

c)	 som	unntak	fra	tiltakene	fastsatt	i	bokstav	b),	og	bare	når	TSE-tilfellet	som	er	bekreftet	i	en	driftsenhet,	er	
et	tilfelle	av	atypisk	skrapesyke,	kan	medlemsstaten	beslutte	å	anvende	tiltakene	fastsatt	i	nr.	5.

d)	 Medlemsstatene	kan	beslutte	å

i)	 erstatte	avliving	og	fullstendig	destruksjon	av	alle	dyr	nevnt	i	bokstav	b	i)	med	slakting	for	konsum,

ii)	 erstatte	avliving	og	fullstendig	destruksjon	av	dyr	nevnt	i	bokstav	b	ii)	med	slakting	for	konsum,

forutsatt	at

–	 dyrene	slaktes	på	den	berørte	medlemsstats	territorium,

–	 alle	dyr	som	er	eldre	enn	18	måneder,	eller	som	har	flere	enn	to	frambrutte	blivende	fortenner,	og	
som	er	slaktet	for	konsum,	skal	undersøkes	for	TSE	etter	laboratoriemetodene	fastsatt	i	vedlegg	X	
kapittel	C	nr.	3.2	bokstav	b),

e)	 prionproteingenotypen	hos	høyst	50	sauer	som	er	avlivet	og	destruert	eller	slaktet	for	konsum	i	samsvar	
med	bokstav	b)	i)	og	iii)	skal	bestemmes.

2.4.	Dersom	det	angrepne	dyret	kommer	fra	en	annen	driftsenhet,	kan	medlemsstaten,	på	bakgrunn	av	sykehistorien,	
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	 flere	 enn	 én	 besetning,	 kan	
medlemsstatene	beslutte	å	begrense	gjennomføringen	av	tiltakene	til	en	enkelt	besetning,	etter	en	begrunnet	
vurdering	av	alle	epidemiologiske	faktorer.	I	tilfeller	der	flere	enn	én	besetning	oppholder	seg	i	en	driftsenhet,	
kan	medlemsstatene	beslutte	å	begrense	gjennomføringen	av	tiltakene	til	den	besetningen	der	TSE	er	bekreftet,	
forutsatt	at	det	er	bekreftet	at	besetningene	har	oppholdt	seg	atskilt	fra	hverandre,	og	at	det	er	lite	sannsynlig	
at	infeksjonen	har	spredt	seg	mellom	besetningene	ved	direkte	eller	indirekte	kontakt.
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3.	 Etter	at	tiltakene	nevnt	i	nr.	2.3	bokstav	a)	og	b)	i)	og	ii)	er	gjennomført	i	en	driftsenhet,	gjelder	følgende:

3.1.	Bare	følgende	dyr	kan	innføres	i	driftsenheten(e):

a)	 hanndyr	av	sau	med	genotype	ARR/ARR,

b)	 hunndyr	av	sau	med	minst	ett	ARR-allel	og	intet	VRQ-allel,

c)	 geiter,	forutsatt	at

i)	 ingen	avlsdyr	av	sau	med	andre	genotyper	enn	dem	nevnt	i	bokstav	a)	og	b)	oppholder	seg	i	
driftsenheten,

ii)	 en	grundig	rengjøring	og	desinfeksjon	av	alle	husdyrlokaler	i	driftsenheten	er	gjennomført	etter	
avviklingen	av	besetningen.

3.2.	Bare	følgende	formeringsmateriale	fra	sau	kan	brukes	i	driftsenheten(e):

a)	 sæd	fra	værer	med	genotype	ARR/ARR,

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

3.3.	Forflytning	av	dyrene	fra	driftsenheten	skal	være	underlagt	følgende	vilkår:

a)	 Sauer	med	genotype	ARR/ARR	kan	forflyttes	fra	driftsenheten,

b)	 sauer	med	 bare	 ett	ARR-allel	 kan	 forflyttes	 fra	 driftsenheten	 bare	 for	 å	 sendes	 direkte	 til	 slakting	 for	
konsum	eller	med	henblikk	på	destruksjon,	men

–	 søyer	med	ett	ARR-allel	og	intet	VRQ-allel	kan	forflyttes	til	andre	driftsenheter	som	er	underlagt	
restriksjon	etter	gjennomføringen	av	tiltakene	i	samsvar	med	nr.	2.3	bokstav	b)	ii)	eller	nr.	4,

–	 dersom	vedkommende	myndighet	beslutter	det,	kan	lam	og	kje	forflyttes	til	en	annen	driftsenhet	
utelukkende	for	oppfôring	før	slakting.	På	bestemmelsesstedet	skal	det	ikke	finnes	andre	sauer	eller	
geiter	enn	dem	som	er	til	oppfôring	før	slakting,	og	ingen	levende	sauer	og	geiter	skal	sendes	til	
andre	driftsenheter,	unntatt	dem	som	sendes	direkte	til	slakting,

c)	 geiter	 kan	 forflyttes	 forutsatt	 at	 driftsenheten	 er	 underlagt	 skjerpet	 overvåking	 for	 TSE,	 herunder	
undersøkelse	av	alle	geiter	som	er	eldre	enn	18	måneder,	og

i)	 er	slaktet	for	konsum	ved	slutten	av	sitt	produktive	liv,	eller

ii)	 er	selvdøde	eller	avlivet	i	driftsenheten	og	oppfyller	vilkårene	fastsatt	i	vedlegg	III	kapittel	A	del	II	
nr.	3.

d)	 dersom	medlemsstaten	beslutter	det,	kan	lam	og	kje	som	er	yngre	enn	tre	måneder,	forflyttes	direkte	fra	
driftsenheten	til	slakting	for	konsum.

3.4.	Begrensningene	omhandlet	i	nr.	3.1,	3.2	og	3.3	skal	fortsatt	få	anvendelse	på	driftsenheten	i	et	tidsrom	på	to	
år	fra

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

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

c)	 den	datoen	da	den	skjerpede	overvåkingen	for	TSE	omhandlet	i	nr.	3.3	bokstav	c)	begynte,	eller
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d)	 den	datoen	da	alle	avlsværer	i	driftsenheten	har	genotype	ARR/ARR,	og	alle	avlssøyer	har	minst	ett	ARR-
allel	og	intet	VRQ-allel,	forutsatt	at	følgende	dyr	som	er	eldre	enn	18	måneder,	har	hatt	negative	resultater	
i	undersøkelser	for	TSE	i	løpet	av	disse	to	årene:

–	 et	årlig	utvalg	av	sauer	som	er	slaktet	for	konsum	ved	slutten	av	sitt	produktive	liv	i	samsvar	med	
prøveantallet	nevnt	i	tabellen	i	vedlegg	III	kapittel	A	del	II	nr.	5,	og

–	 alle	sauer	nevnt	i	vedlegg	III	kapittel	A	del	II	nr.	3	som	er	selvdøde	eller	er	blitt	avlivet	i	
driftsenheten.

4.	 Etter	at	tiltakene	omhandlet	i	nr.	2.3	bokstav	b)	iii)	er	gjennomført	i	en	driftsenhet,	gjelder	følgende	i	et	tidsrom	
på	to	avlsår	etter	at	det	siste	TSE-tilfellet	ble	påvist:

a)	 alle	sauer	og	geiter	i	driftsenheten	skal	identifiseres,

b)	 alle	sauer	og	geiter	i	driftsenheten	kan	forflyttes	bare	innenfor	den	berørte	medlemsstats	territorium,	for	å	
slaktes	for	konsum	eller	med	henblikk	på	destruksjon.	Alle	dyr	som	er	eldre	enn	18	måneder	som	er	slaktet	
for	konsum,	skal	undersøkes	for	TSE	i	samsvar	med	laboratoriemetodene	fastsatt	i	vedlegg	X	kapittel	C	
nr.	3.2	bokstav	b),

c)	 vedkommende	myndighet	skal	sikre	at	embryoer	og	egg	ikke	sendes	fra	driftsenheten,

d)	 bare	sæd	fra	værer	med	genotype	ARR/ARR	og	embryoer	med	minst	ett	ARR-allel	og	intet	VRQ-allel	kan	
brukes	i	driftsenheten,

e)	 alle	sauer	og	geiter	som	er	eldre	enn	18	måneder	og	som	er	selvdøde	eller	er	avlivet	i	driftsenheten,	skal	
undersøkes	for	TSE,

f)	 bare	hanndyr	av	sau	med	genotype	ARR/ARR	og	hunndyr	av	sau	fra	driftsenheter	der	det	ikke	er	påvist	
tilfeller	av	TSE	eller	fra	besetninger	som	oppfyller	vilkårene	fastsatt	i	nr.	3.4,	kan	innføres	i	driftsenheten,

g)	 bare	 geiter	 fra	 driftsenheter	 hvor	 det	 ikke	 er	 påvist	TSE	 eller	 fra	 besetninger	 som	 oppfyller	 vilkårene	
fastsatt	i	nr.	3.4	kan	innføres	i	driftsenheten,

h)	 alle	sauer	og	geiter	i	driftsenheten	skal	være	underlagt	restriksjoner	på	fellesbeiting,	som	skal	fastsettes	av	
vedkommende	myndighet	etter	en	begrunnet	vurdering	av	alle	epidemiologiske	faktorer,

i)	 som	 unntak	 fra	 bokstav	 b)	 kan	 lam	 og	 kje	 forflyttes	 til	 en	 annen	 driftsenhet	 innenfor	 den	 samme	
medlemsstaten	utelukkende	for	oppfôring	før	slakting	dersom	vedkommende	myndighet	beslutter	det.	På	
bestemmelsesstedet	skal	det	ikke	finnes	andre	sauer	eller	geiter	enn	dem	som	er	til	oppfôring	før	slakting,	
og	 ingen	levende	sauer	og	geiter	skal	sendes	 til	andre	driftsenheter,	unntatt	dem	som	sendes	direkte	 til	
slakting.

5.	 Etter	at	unntaket	fastsatt	i	nr.	2.3	bokstav	c)	får	anvendelse,	gjelder	følgende	tiltak:

a)	 avliving	 og	 fullstendig	 destruksjon	 av	 alle	 dyr,	 embryoer	 og	 egg	 som	 er	 identifisert	 i	 undersøkelsen	
nevnt	 i	 nr.	 1	 bokstav	 b)	 annet	 og	 tredje	 strekpunkt.	 Medlemsstatene	 kan	 beslutte	 å	 bestemme	
prionproteingenotypen	hos	sauer	som	er	blitt	avlivet	og	destruert,

b)	 eller,	i	et	tidsrom	på	to	avlsår	etter	at	den	siste	forekomsten	av	TSE	ble	påvist,	minst	følgende	tiltak:

i)	 alle	sauer	og	geiter	i	driftsenheten	skal	identifiseres,

ii)	 driftsenheten	må	underlegges	skjerpet	overvåking	for	TSE	i	et	tidsrom	på	to	år,	herunder	
undersøkelser	av	alle	sauer	og	geiter	som	er	eldre	enn	18	måneder,	og	som	er	slaktet	for	konsum,	og	
alle	sauer	og	geiter	som	er	eldre	enn	18	måneder	og	som	er	selvdøde	eller	er	avlivet	i	driftsenheten,

iii)	 vedkommende	myndighet	skal	sikre	at	levende	sauer	og	geiter	og	embryoer	og	egg	fra	driftsenheten	
ikke	sendes	til	andre	medlemsstater	eller	tredjestater.
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6.	 Medlemsstater	 som	 anvender	 tiltakene	 fastsatt	 i	 nr.	 2.3	 bokstav	 b)	 iii)	 eller	 unntakene	 fastsatt	 i	 nr.	 2.3	
bokstav	c)	og	d),	skal	oversende	Kommisjonen	en	oversikt	over	vilkårene	og	kriteriene	for	å	anvende	dem.	Når	
det	påvises	flere	tilfeller	av	TSE	i	besetninger	som	er	omfattet	av	unntak,	skal	vilkårene	for	å	innvilge	slike	
unntak	vurderes	på	nytt.

KAPITTEL	B

Minstekrav	til	et	avlsprogram	for	resistens	mot	TSE	hos	sauer	i	samsvar	med	artikkel	6a

DEL	1

Generelle krav

1.	 Avlsprogrammet	skal	konsentreres	om	besetninger	med	høy	avlsverdi.

2.	 Det	skal	opprettes	en	database	som	minst	skal	inneholde	følgende	opplysninger:

a)	 identitet,	rase	og	antall	dyr	i	alle	besetninger	som	deltar	i	avlsprogrammet,

b)	 identifikasjon	av	de	enkelte	dyr	det	er	tatt	prøver	av	som	ledd	i	avlsprogrammet,

c)	 resultatene	av	alle	genotypebestemmelsene.

3.	 Det	skal	opprettes	en	ordning	med	ensartet	sertifisering	der	genotypen	til	hvert	dyr	som	det	 tas	prøver	av	i	
forbindelse	med	avlsprogrammet,	sertifiseres	med	henvisning	til	dyrets	individuelle	identifikasjonsnummer.

4.	 Det	skal	opprettes	et	system	for	identifikasjon	av	dyr	og	prøver,	behandling	av	prøver	og	levering	av	resultater	
som	gjør	muligheten	 for	menneskelige	 feil	 så	 liten	 som	mulig.	Systemets	 effektivitet	 skal	kontrolleres	ved	
regelmessige	stikkprøver.

5.	 Bestemmelse	av	genotype	av	blod	eller	annet	vev	som	er	innsamlet	i	forbindelse	med	avlsprogrammet,	skal	
utføres	i	laboratorier	som	er	godkjent	innenfor	rammen	av	programmet.

6.	 Vedkommende	 myndighet	 i	 medlemsstaten	 kan	 bistå	 avlslag	 med	 å	 opprette	 genbanker	 for	 sæd,	 egg	 og/
eller	embryoer	som	er	 representative	 for	de	prionproteingenotypene	som	trolig	vil	bli	 sjeldne	som	følge	av	
avlsprogrammet.

7.	 Det	skal	opprettes	avlsprogrammer	for	hver	rase,	idet	det	tas	hensyn	til

a)	 hvor	hyppig	de	forskjellige	allelene	forekommer	hos	rasen,

b)	 hvor	sjelden	rasen	er,

c)	 unngåelse	av	innavl	eller	genetisk	drift.

DEL	2

Særskilte regler for besetningene som deltar

1.	 Formålet	med	avlsprogrammet	 skal	 være	 å	øke	hyppigheten	 av	ARR-allelet	 i	 sauebesetningen	og	 samtidig	
redusere	forekomsten	av	de	allelene	som	det	er	påvist	bidrar	til	mottakelighet	for	TSE.

2.	 Følgende	minstekrav	gjelder	for	besetningene	som	deltar:

a)	 alle	dyr	 i	besetningen	som	det	skal	bestemmes	genotype	for,	skal	 identifiseres	 individuelt	ved	hjelp	av	
sikre	midler,

b)	 genotypen	for	alle	værer	som	er	beregnet	på	avl	i	besetningen,	skal	bestemmes	før	de	brukes	til	avl,

c)	 alle	 hanndyr	 som	 bærer	 VRQ-allelet,	 skal	 slaktes	 eller	 kastreres	 innen	 seks	 måneder	 etter	
genotypebestemmelsen.	Dyret	skal	ikke	forlate	driftsenheten,	unntatt	for	å	slaktes,
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d)	 hunndyr	som	man	vet	bærer	VRQ-allelet,	skal	ikke	forlate	driftsenheten,	unntatt	for	å	slaktes,

e)	 bare	 hanndyr	 som	 er	 sertifisert	 i	 forbindelse	med	 avlsprogrammet,	 herunder	 sædgivere	 som	brukes	 til	
kunstig	sædoverføring,	skal	brukes	til	avl	innen	besetningen.

3.	 Medlemsstatene	kan	beslutte	å	innvilge	unntak	fra	kravene	fastsatt	i	nr.	2	bokstav	c)	og	d)	med	henblikk	på	å	
beskytte	raser	og	produksjonsegenskaper.

4.	 Medlemsstatene	skal	underrette	Kommisjonen	om	unntak	som	er	innvilget	i	henhold	til	nr.	3,	og	om	hvilke	
kriterier	som	er	lagt	til	grunn.

DEL	3

Rammevilkår for godkjenning av sauebesetningers status som TSE-resistente

1.	 Etter	rammevilkårene	skal	status	som	TSE-resistent	godkjennes	for	sauebesetninger	når	de	som	følge	av	sin	
deltakelse	i	avlsprogrammet	som	fastsatt	i	artikkel	6a,	oppfyller	kriteriene	i	programmet.

Denne	godkjenningen	skal	gis	på	følgende	to	nivåer:

a)	 nivå-1-besetninger	er	besetninger	som	består	utelukkende	av	sauer	med	genotype	ARR/ARR,

b)	 nivå-II-besetninger	er	besetninger	der	avkommet	nedstammer	utelukkende	fra	værer	med	genotype	ARR/
ARR.

Medlemsstatene	kan	beslutte	å	godkjenne	ytterligere	nivåer	for	å	oppfylle	nasjonale	krav.

2.	 Det	skal	tas	regelmessige	stikkprøver	av	sauer	fra	TSE-resistente	besetninger

a)	 i	driftsenheten	eller	på	slakteriet	for	å	verifisere	genotypen,

b)	 for	nivå-1-besetninger,	av	dyr	eldre	enn	18	måneder	i	slakteriet,	med	henblikk	på	undersøkelser	for	TSE	
i	samsvar	med	vedlegg	III.

DEL	4

Rapporter som medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen

Medlemsstater	 som	 innfører	 nasjonale	 avlsprogrammer	 med	 henblikk	 på	 utvelgelse	 av	 TSE-resistens	 hos	
sauebestanden,	skal	underrette	Kommisjonen	om	kravene	til	programmene	og	framlegge	en	årlig	framdriftsrapport.	
Rapporten	for	hvert	kalenderår	skal	framlegges	senest	31.	mars	det	følgende	år.»

4)	 I	vedlegg	X	kapittel	C	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Nr.	1	skal	lyde:

«1.	 Prøvetaking

Alle	prøver	som	skal	undersøkes	for	forekomst	av	TSE,	skal	tas	ved	hjelp	av	metodene	og	protokollene	
fastsatt	i	den	seneste	utgaven	av	«Manual	for	diagnostic	tests	and	vaccines	for	Terrestrial	Animals»	fra	
Verdens	dyrehelseorganisasjon	(OIE)	(heretter	kalt	«håndboken»).	I	tillegg	til	eller	i	mangel	av	OIEs	
metoder	og	protokoller,	og	for	å	sikre	tilstrekkelig	tilgjengelig	materiale,	skal	vedkommende	myndighet	
sikre	at	det	brukes	metoder	og	protokoller	for	prøvetaking	som	er	i	samsvar	med	retningslinjene	
utstedt	av	Fellesskapets	referanselaboratorium.	Vedkommende	myndighet	skal	særlig	ta	prøver	av	
vev	som	i	henhold	til	tilgjengelige	vitenskapelige	uttalelser	og	retningslinjene	fra	Fellesskapets	
referanselaboratoriums	er	relevante,	for	å	sikre	at	alle	kjente	TSE-stammer	hos	småfe	påvises.	Minst	
halvparten	av	vevet	som	det	tas	prøver	av,	skal	oppbevares	kjølig,	men	ikke	fryst,	til	det	foreligger	et	
negativt	resultat	av	hurtigprøven.	Når	resultatet	er	positivt	eller	usikkert,	skal	restvevet	behandles	i	
samsvar	med	retningslinjene	fra	Fellesskapets	referanselaboratorium.

Prøvene	skal	merkes	korrekt	slik	at	dyret	som	prøven	er	tatt	fra,	kan	identifiseres.»
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b)	 Nr.	3.2	bokstav	b)	skal	lyde:

«b)	 Overvåk ing 	 av 	TSE

Prøver	av	sauer	og	geiter	som	sendes	til	laboratorieundersøkelse	i	henhold	til	bestemmelsene	i	
vedlegg	III	kapittel	A	del	II	(Overvåking	av	sauer	og	geiter),	skal	undersøkes	ved	hjelp	av	en	
hurtigprøve	foretatt	etter	de	metoder	og	protokoller	som	i	henhold	til	tilgjengelige	vitenskapelig	
uttalelser	og	retningslinjene	fra	Fellesskapets	referanselaboratorium	er	relevante,	for	å	sikre	at	alle	
kjente	TSE-stammer	påvises.

Når	resultatet	av	hurtigtesten	er	usikkert	eller	positivt,	skal	vevet	det	er	tatt	prøve	av	umiddelbart	sendes	
til	et	offentlig	laboratorium	for	bekreftende	undersøkelser	ved	hjelp	av	immunocytokjemi,	immunoblot-
metode	eller	påvisning	av	karakteristiske	fibriller	med	elektronmikroskopi,	som	nevnt	i	bokstav	a).	
Dersom	resultatet	av	den	bekreftende	undersøkelsen	er	negativt	eller	usikkert,	skal	det	foretas	ytterligere	
bekreftende	prøver	i	samsvar	med	retningslinjene	fra	Fellesskapets	referanselaboratorium.

Dersom	resultatet	av	en	av	de	bekreftende	undersøkelsene	er	positivt,	skal	dyret	anses	som	et	positivt	
tilfelle	av	TSE.»

c)	 I	nr.	3.2	bokstav	c)	ii)	skal	tredje	ledd	lyde:

«Ytterligere	undersøkelser	av	positive	TSE-prøver	påvist	i	angrepne	besetninger	i	den	samme	driftsenheten	
skal	utføres	minst	på	de	to	første	positive	tilfellene	av	TSE	som	påvises	hvert	år	etter	indekstilfellet.»

______________________


