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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 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar 
spongiform encefalopati (TSE) hos dyr. Forordningen 
gjelder produksjon og markedsføring av levende dyr og 
produkter av animalsk opprinnelse.

2) I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 er det 
fastsatt utryddelsestiltak som skal iverksettes etter 
bekreftet forekomst av TSE hos sauer og geiter.

3) I vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 er det 
fastsatt regler for import til Fellesskapet av levende dyr, 
embryoer, egg og produkter av animalsk opprinnelse.

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) offentliggjorde 6. november 2008 en uttalelse om 
risikoen for at mennesker og dyr eksponeres for overførbar 
spongiform encefalopati gjennom melk og melkeprodukter 
fra småfe(2). I denne uttalelsen konkluderte EFSA med 
at klassisk skrapesyke kan bli overført fra søye til lam 
via melk eller råmelk. EFSA påpekte dessuten at bruk av 
melk og melkeprodukter fra en besetning med klassisk 
skrapesyke kan innebære en risiko for at mennesker og 
dyr eksponeres for TSE. Dessuten kan det ifølge EFSA 
forventes at avlsprogrammene for utvikling av resistens 
mot skrapesyke hos sauer vil redusere menneskers og 
dyrs eksponering gjennom meieriprodukter fra småfe. 
Når det gjelder atypisk skrapesyke, konkluderte EFSA 
med at smittestoffets tilsynelatende begrensede spredning 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 4.2.2009, s. 11, 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.
(2) The EFSA Journal (2008) 849, s. 1-47.

i organismen hos berørte dyr, vil kunne begrense 
overføringen gjennom melk. Når det gjelder BSE, 
påpekte EFSA at det ikke foreligger noen opplysninger 
om forekomst av smittsomhet eller PrPSc i råmelk eller 
melk fra småfe med BSE. På grunn av den tidlige og 
progressive perifere spredningen av BSE-agensen i 
eksperimentelt smittede mottakelige sauer, kom EFSA 
imidlertid til den konklusjon at råmelk og melk fra BSE-
smittet mottakelig småfe sannsynligvis er smittsom.

5) På bakgrunn av disse nye vitenskapelige opplysningene, 
særlig det faktum at klassisk skrapesyke kan bli overført 
fra søye til lam gjennom melk, bør det på dette stadiet 
vedtas nye vernetiltak for å hindre spredning av klassisk 
skrapesyke til andre drøvtyggerbesetninger gjennom fôr.

6) For å garantere samme sikkerhetsnivå for importert melk 
og importerte melkeprodukter fra sauer og geiter bør 
tilsvarende tiltak gjelde for import til Fellesskapet.

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

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg VII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i 
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 103/2009

av 3. februar 2009

om endring av vedlegg VII og 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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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 3. februar 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG

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

1. I vedlegg VII kapittel A gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2.2 skal lyde:

«2.2. Dersom det er mistanke om forekomst av TSE hos en sau eller geit på en driftsenhet i en medlemsstat, 
skal det innføres offentlige restriksjoner på forflytning av alle andre sauer og geiter på denne 
driftsenheten til resultatene av de bekreftende undersøkelsene foreligger. Dersom det kan dokumenteres 
at den driftsenheten der dyret oppholdt seg da det oppstod mistanke om forekomst av TSE, antakelig 
ikke er den 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 tilgjengelige epidemiologiske opplysninger. Melk og melkeprodukter fra sauer og geiter på den 
driftsenheten som er satt under offentlig tilsyn, som befinner seg i denne driftsenheten fra datoen da 
mistanke om forekomst av TSE oppstår, til resultatene av de bekreftende undersøkelsene foreligger, skal 
brukes bare på denne driftsenheten.»

b) I nr. 2.3 gjøres følgende endringer:

i) Bokstav a) skal lyde:

«a) dersom BSE ikke kan utelukkes på grunnlag av resultatene fra en ringprøve foretatt i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2 bokstav c), avliving og fullstendig destruering 
av alle dyr, embryoer og egg identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet til femte 
strekpunkt. Melk og melkeprodukter fra dyrene som skal destrueres, som befinner seg på driftsenheten 
mellom datoen da det ble bekreftet at BSE ikke kan utelukkes, og datoen for fullstendig destruering av 
dyrene, skal destrueres.»

ii) Bokstav b) i) og ii) skal lyde:

«i) avliving og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg som er identifisert i undersøkelsen 
nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt. Dersom den bekreftede forekomsten av TSE er 
klassisk skrapesyke, skal melk og melkeprodukter som stammer fra dyrene som skal destrueres, og 
som befant seg på driftsenheten mellom datoen da tilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet, og 
datoen for fullstendig destruering av dyrene, ikke brukes til fôring av drøvtyggere, med unntak av 
drøvtyggere på den berørte driftsenheten. Markedsføring av slike produkter som fôr til andre dyr enn 
drøvtyggere skal begrenses til den berørte medlemsstatens territorium. Handelsdokumentet som følger 
forsendelser av slike produkter, og all emballasje som inneholder slike forsendelser, skal være tydelig 
merket med teksten «Skal ikke brukes til fôring av drøvtyggere.» Bruk og lagring av fôrvarer som 
inneholder slike produkter, skal være forbudt på driftsenheter der det holdes drøvtyggere. Fôr i løs 
vekt som inneholder slike produkter, skal transporteres i kjøretøyer som ikke samtidig transporterer 
drøvtyggerfôr. Dersom slike kjøretøyer senere brukes til transport av drøvtyggerfôr, skal de 
rengjøres grundig etter en framgangsmåte som er godkjent av vedkommende myndighet, for å unngå 
krysskontaminering.

Vilkårene fastsatt i nr. 3 får anvendelse på driftsenheten,

eller

ii) avliving og fullstendig destruering 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 ikke noe VRQ-allel og, dersom disse avlssøyene er drektige 
når undersøkelsen finner sted, lammene som senere fødes, dersom deres genotype etterkommer 
kravene i dette strekpunkt,

– sauer med minst ett ARR-allel som er beregnet bare på slakting,
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– sauer og geiter som er yngre enn tre måneder og som er beregnet bare på slakting, dersom 
vedkommende myndighet bestemmer det.

Dersom den bekreftede forekomsten av TSE er klassisk skrapesyke, skal melk og melkeprodukter 
som stammer fra dyrene som skal destrueres, og som befant seg på driftsenheten mellom datoen 
da tilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet, og datoen for fullstendig destruering av dyrene, 
ikke brukes til fôring av drøvtyggere, med unntak av drøvtyggere på den berørte driftsenheten. 
Markedsføring av slike produkter som fôr til andre dyr enn drøvtyggere skal begrenses til den berørte 
medlemsstatens territorium. Handelsdokumentet som følger forsendelser av slike produkter, og all 
emballasje som inneholder slike forsendelser, skal være tydelig merket med teksten «Skal ikke brukes 
til fôring av drøvtyggere.» Bruk og lagring av fôrvarer som inneholder slike produkter, skal være 
forbudt på driftsenheter der det holdes drøvtyggere. Fôr i løs vekt som inneholder slike produkter, 
skal transporteres i kjøretøyer som ikke samtidig transporterer drøvtyggerfôr. Dersom slike kjøretøyer 
senere brukes til transport av drøvtyggerfôr, skal de rengjøres grundig etter en framgangsmåte som er 
godkjent av vedkommende myndighet, for å unngå krysskontaminering.

Vilkårene fastsatt i nr. 3 får anvendelse på driftsenheten,».

iii) bokstav f) skal lyde:

«f) når forekomsten av ARR-allelet innenfor rasen eller driftsenheten er lav eller 0, eller når det anses 
som nødvendig for å unngå innavl, kan en medlemsstat beslutte å utsette destrueringen av dyrene 
omhandlet i nr. 2.3 bokstav b) i) og ii) i opptil fem avlsår, forutsatt at det ikke finnes noen andre 
avlsværer på driftsenheten enn avlsværer med genotypen ARR/ARR.

Når det gjelder sauer og geiter som holdes for produksjon av melk beregnet på markedsføring, kan 
imidlertid destrueringen av dyrene utsettes i høyst 18 måneder.»

2. I vedlegg IX kapittel D skal del B lyde:

«DEL B

Krav til hygienesertifikater

Ved import av animalske biprodukter fra storfe, sauer og geiter samt bearbeidede produkter framstilt av disse, nevnt 
i del A i dette kapittel, skal det framlegges et hygienesertifikat som attesterer at

a) de animalske biproduktene verken inneholder eller er framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i 
vedlegg V, eller av mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter,

b) dyrene som de animalske biproduktene er framstilt av, ikke er slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i 
kraniehulrommet eller avlivet med samme metode, og heller ikke er slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av 
sentralnervevev ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller

c) de animalske biproduktene verken inneholder eller er framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter 
enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet 
i samsvar med artikkel 5 nr. 2 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko.

Ved import av animalske biprodukter og bearbeidede produkter som er nevnt i del A i dette kapittel, og som 
inneholder melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, skal det dessuten framlegges et hygienesertifikat 
som samsvarer med modellen i kapittel 2 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002, og der følgende 
attestasjon er tilføyd etter nr. 6:

«7. Med hensyn til TSE gjelder følgende:

(2)  Enten når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder 
melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene 
stammer fra, siden fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet 
der det ikke er innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i 
de siste tre årene har oppfylt følgende krav:

i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten.
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ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav 
g) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk 
skrapesyke er blitt bekreftet:

– har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og

– alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 
med genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-
allel.

iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, innføres i 
driftsenheten bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) 
og ii).

(2)  eller når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som 
inneholder melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en 
medlemsstat oppført i vedlegget til forordning (EF) nr. 546/2006, har de sauene og geitene 
som disse produktene stammer fra, siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd 
vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn 
av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt følgende krav:

i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten.

ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav 
g) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk 
skrapesyke er blitt bekreftet:

– har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og

– alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer 
med genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-
allel.

iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, innføres i 
driftsenheten bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) 
og ii).»

_________________


