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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	23,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 forordning	 (EF)	 nr.	 999/2001	 fastsettes	 regler	 for	 å	
forebygge,	 bekjempe	 og	 utrydde	 visse	 typer	 overførbar	
spongiform	 encefalopati	 (BSE)	 hos	 dyr.	 Forordningen	
gjelder	 produksjon	 og	 omsetning	 av	 levende	 dyr	 og	
produkter	av	animalsk	opprinnelse.

2)	 I	vedlegg	 IX	 til	 forordning	 (EF)	nr.	999/2001	 fastsettes	
regler	 for	 import	 til	 Fellesskapet	 av	 levende	 dyr,	
embryoer,	 egg	 og	 produkter	 av	 animalsk	 opprinnelse.	
Fjerning	av	spesifisert	risikomateriale	fra	produkter	som	
er	 beregnet	 på	 næringsmidler	 og	 fôr,	 er	 det	 viktigste	
tiltaket	for	vern	av	folkehelsen.

3)	 I	 artikkel	 5	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 999/2001	 fastsettes	
det	 at	 BSE-statusen	 i	 medlemsstater,	 tredjestater	 eller	
deres	 regioner	 skal	 bestemmes	 ved	 klassifisering	 i	 tre	
kategorier:	 ubetydelig	 BSE-risiko,	 kontrollert	 BSE-
risiko	 og	 ikke-fastsatt	 BSE-risiko.	 I	 samme	 artikkel	
er	 det	 fastsatt	 at	 det	 skal	 foretas	 en	 ny	 vurdering	
av	 Fellesskapets	 kategorisering	 av	 stater	 etter	 at	
Verdens	 dyrehelseorganisasjon	 (OIE)	 har	 innført	 en	
framgangsmåte	for	å	klassifisere	stater	etter	kategori.

4)	 Inntil	 det	 er	 truffet	 avgjørelse	 om	 BSE-statusen	 i	
medlemsstater	 og	 tredjestater	 får	 overgangstiltakene	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 284	 av	 30.10.2007,	 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	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	727/2007	(EUT	L	165	av	27.6.2007,	s.	8).

fastsatt	i	forordning	(EF)	nr.	999/2001	anvendelse	fram	til	
1.	juli	2007.	I	henhold	til	overgangstiltakene	som	gjelder	
BSE,	 omfattet	 restriksjonene	 på	 import	 til	 Fellesskapet	
fra	 tredjestater	 med	 en	 BSE-risiko	 kjøttprodukter	
som	 definert	 i	 rådsdirektiv	 77/99/EØF(2),	 herunder	
behandlede	 tarmer	 (dyretarmer).	Det	ble	dessuten	åpnet	
for	 trepartshandel,	 der	 tredjestater	 med	 en	 BSE-risiko	
kunne	 eksportere	 behandlede	 tarmer	 med	 opprinnelse	
i	 stater	der	 forekomst	av	BSE	var	ansett	 som	svært	 lite	
sannsynlig.

5)	 Forordning	 (EF)	 nr.	 999/2001	 ble	 25.	 juni	 2007	 endret	
ved	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	722/2007(3).	Ved	den	
endrede	 forordning	 (EF)	nr.	999/2001	ble	det	 innført	 et	
fellesskapssystem	 for	kategorisering	av	 stater	 i	 henhold	
til	 deres	 BSE-risiko,	 tilsvarende	 OIEs	 system.	 Dette	
innebar	 ikke	 bare	 at	 alle	 stater	 ble	 oppført	 i	 en	 av	 tre	
kategorier:	ubetydelig	BSE-risiko,	kontrollert	BSE-risiko	
og	ikke-fastsatt	BSE-risiko,	men	også	at	det	ble	fastsatt	
handelsbestemmelser	for	hver	risikokategori.

6)	 Importreglene	 for	 det	 nye	kategoriseringssystemet	 viste	
til	 kjøttprodukter	 som	 definert	 i	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	nr.	 853/2004	 av	29.	 april	 2004	om	
fastsettelse	av	særlige	hygieneregler	for	næringsmidler	av	
animalsk	 opprinnelse(4),	 som	 ikke	 omfattet	 behandlede	
tarmer.	 I	 samsvar	 med	 de	 vilkår	 som	 gjaldt	 før	 1.	 juli	
2007,	og	for	å	sikre	et	ensartet	nivå	for	forbrukervern,	bør	
behandlede	tarmer	oppføres	på	listen	over	produkter	som	
omfattes	av	BSE-relaterte	importregler	i	forordning	(EF)	
nr.	999/2001.	Vedlegg	IX	til	nevnte	forordning	bør	derfor	
endres.

7)	 For	tredjestater	med	en	ubetydelig	BSE-risiko	gjelder	
ingen	BSE-relaterte	 importvilkår.	Det	 er	nødvendig	å	
klargjøre	 importvilkårene	 i	 de	 tilfeller	 der	 tarmer	har	
opprinnelse	 i	 en	 stat	 eller	 region	 med	 en	 ubetydelig	
BSE-risiko	og	behandles	i	en	tredjestat	som	tilhører	en	
annen	 BSE-risikokategori.	Av	 konsekvenshensyn	 bør	
muligheten	 for	 trepartshandel	 gjeninnføres	 under	 de	
nye	bestemmelsene.

(2)	 EFT	L	26	av	31.1.1977,	s.	85.	Direktivet	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	
807/2003	(EUT	L	122	av	16.5.2003,	s.	36).

(3)	 EUT	L	164	av	26.6.2007,	s.	7.
(4)	 EUT	L	139	av	30.4.2004,	 s.	55.	Rettet	 i	EUT	L	226	av	25.6.2004,	 s.	22.	

Forordningen	 sist	 endret	 ved	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1791/2006	 (EUT	L	
363	av	20.12.2006,	s.	1).

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1275/2007

av	29.	oktober	2007

om	endring	av	vedlegg	IX	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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8)	 Forordning	(EF)	nr.	999/2001	bør	derfor	endres.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg	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.

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

Utferdiget	i	Brussel,	29.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG

I	kapittel	C	i	vedlegg	IX	til	forordning	(EF)	nr.	999/2001	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Avsnitt	A	skal	lyde:

«AVSNITT	A

Produkter

Følgende	 produkter	 av	 animalsk	 opprinnelse	 fra	 storfe,	 sauer	 og	 geiter,	 som	 definert	 i	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 853/2004(*),	 skal	 være	 underlagt	 vilkårene	 fastsatt	 i	 del	 B,	 C	 og	 D,	 avhengig	 av	
opprinnelsesstatens	BSE-risikokategori:

–	 ferskt	kjøtt,

–	 kvernet	kjøtt	og	bearbeidet	kjøtt,

–	 kjøttprodukter,

–	 behandlede	tarmer,

–	 smeltet	animalsk	fett,

–	 fettgrever	og

–	 gelatin.»

____________
(*)	 EUT	L	139	av	30.4.2004,	s.	55,	rettet	ved	EUT	L	226	av	25.6.2004,	s.	22.

b)	 I	avsnitt	C	skal	nytt	nr.	5	lyde:

«5.	 For	tarmer	som	har	opprinnelse	i	en	stat	eller	region	med	en	ubetydelig	BSE-risiko,	skal	det	ved	import	av	
behandlede	tarmer	framlegges	et	hygienesertifikat	som	attesterer:

a)	 at	 staten	 eller	 regionen	 er	 klassifisert	 i	 samsvar	med	 artikkel	 5	 nr.	 2	 som	 en	 stat	 eller	 region	med	 en	
kontrollert	BSE-risiko,

b)	 at	 dyrene	 som	produktene	 av	 animalsk	 opprinnelse	 fra	 storfe,	 sauer	 og	 geiter	 er	 framstilt	 av,	 ble	 født,	
oppdrettet	utelukkende	og	slaktet	i	en	stat	eller	region	med	en	ubetydelig	BSE-risiko,	og	har	gjennomgått	
en	kontroll	ante	mortem	og	post	mortem,

c)	 at	dersom	tarmene	har	opprinnelse	i	en	stat	eller	region	der	det	har	vært	nasjonale	tilfeller	av	BSE:

i)	 at	dyrene	ble	født	etter	datoen	da	forbudet	mot	fôring	av	drøvtyggere	med	kjøttbeinmel	og	fettgrever	
fra	drøvtyggere	trådte	i	kraft,	eller

ii)	 at	produktene	av	animalsk	opprinnelse	fra	storfe,	sauer	eller	geiter	ikke	inneholder	eller	er	framstilt	
av	spesifisert	risikomateriale	nevnt	i	vedlegg	V.»

c)	 I	avsnitt	D	skal	nytt	nr.	5	lyde:

«5.	 For	tarmer	som	har	opprinnelse	i	en	stat	eller	region	med	en	ubetydelig	BSE-risiko,	skal	det	ved	import	av	
behandlede	tarmer	framlegges	et	hygienesertifikat	som	attesterer:

a)	 at	staten	eller	regionen	er	klassifisert	i	samsvar	med	artikkel	5	nr.	2	som	en	stat	eller	region	med	en	ikke-
fastsatt	BSE-risiko,

b)	 at	 dyrene	 som	produktene	 av	 animalsk	 opprinnelse	 fra	 storfe,	 sauer	 og	 geiter	 er	 framstilt	 av,	 ble	 født,	
oppdrettet	utelukkende	og	slaktet	i	en	stat	eller	region	med	en	ubetydelig	BSE-risiko,	og	har	gjennomgått	
en	kontroll	ante	mortem	og	post	mortem,

c)	 at	dersom	tarmene	har	opprinnelse	i	en	stat	eller	region	der	det	har	vært	nasjonale	tilfeller	av	BSE:

i)	 at	dyrene	ble	født	etter	datoen	da	forbudet	mot	fôring	av	drøvtyggere	med	kjøttbeinmel	og	fettgrever	
fra	drøvtyggere	trådte	i	kraft,	eller

ii)	 at	produktene	av	animalsk	opprinnelse	fra	storfe,	sauer	eller	geiter	ikke	inneholder	eller	er	framstilt	
av	spesifisert	risikomateriale	nevnt	i	vedlegg	V.»

_______________


