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om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse
av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

sannsynlig påvisbar smittsomhet i sentralnervesystemet
hos storfe forekommer først etter tre firedeler av
inkubasjonstiden og at det kan forutsies at smittsomhet
ikke kan påvises eller er fraværende hos storfe på 33
måneder.

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 23a bokstav g), og

6)

Gjennomsnittsalderen for BSE-positive tilfeller i
Fellesskapet økte fra 86 til 121 måneder mellom 2001 og
2006. I samme tidsrom ble det i Fellesskapet meldt om
bare sju BSE-tilfeller hos storfe under 35 måneder blant
til sammen 7 413 BSE-tilfeller av et samlet antall på mer
enn 60 millioner dyr av storfe som ble undersøkt.

7)

Det foreligger derfor et vitenskapelig grunnlag for å
gjennomgå aldersgrensen for fjerning av visse typer
spesifisert risikomateriale i storfe, særlig når det gjelder
virvelsøylen. På bakgrunn av utviklingen av smittsomhet
i sentralnervesystemet i løpet av inkubasjonstiden,
aldersstrukturen for BSE-positive tilfeller og den
reduserte eksponeringen av storfe født etter 1. januar
2001, kan aldersgrensen for fjerning av virvelsøylen,
herunder nerveknutene i ryggmargen, fra storfe som
spesifisert risikomateriale, økes fra 24 til 30 måneder.
Definisjonen av spesifisert risikomateriale i vedlegg V til
forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

8)

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

Et av de strategiske målene i Kommisjonens veikart for
TSE, vedtatt 15. juli 2005(2), er å sikre og opprettholde
nåværende nivå for forbrukervern ved fortsatt å garantere
sikker fjerning av spesifisert risikomateriale, men å
endre listen over eller alderen på dyr som spesifisert
risikomateriale skal fjernes fra, på grunnlag av de seneste
vitenskapelige uttalelser.

9)

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

I sin uttalelse av 19. april 2007 konkluderte Den
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet med at

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 1
bokstav a) ii) lyde:

ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for
å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar
spongiform encefalopati (BSE) hos dyr. Den får
anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr
og produkter av animalsk opprinnelse og i visse særlige
tilfeller på eksport av disse.

2)

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 er det
fastsatt regler for fjerning og disponering av spesifisert
risikomateriale.

3)

Ulike faktorer viser en positiv tendens i BSEepidemien (bovin spongiform encefalopati) og en klar
forbedring av situasjonen i de senere årene som følge
av de risikoreduserende tiltak som er iverksatt, særlig
fôrforbudet og fjerningen og destrueringen av spesifisert
risikomateriale.

4)

5)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 23.4.2008, s. 3,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av
3.3.2011, s. 1.
(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 315/2008 (EUT L 94 av 5.4.2008, s. 3).
(2) KOM(2005) 322 endelig utgave.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

«ii)

virvelsøylen utenom halevirvelen, halsvirvlenes,
brystvirvlenes og lendevirvlenes tverr- og ryggtapper,
den mediale korsbeinskammens og korsbeinets vinger,
men inklusive nerveknutene i ryggmargen fra dyr som
er eldre enn 30 måneder, og».
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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, 22. april 2008.
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