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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 630/2013 

av 28. juni 2013 

om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om 

fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

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)  Forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos storfe, sauer og geiter. 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)  Den 19. januar 2011 offentliggjorde Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det 

europeiske senter for forebygging av og kontroll med 

sykdommer (ECDC) en felles uttalelse om en mulig 

epidemiologisk eller molekylær forbindelse mellom 

TSE hos dyr og mennesker («den felles uttalelsen fra 

EFSA og ECDC»)(2). I den felles uttalelsen fra EFSA 

og ECDC bekreftet EFSA og ECDC at atypiske former 

for bovin spongiform encefalopati (BSE) er påvist hos 

storfe, og de skjelnet mellom klassisk BSE, L-type 

atypisk BSE og H-type atypisk BSE. Det er derfor 

hensiktsmessig å sette inn definisjonene av tilfeller av 

klassisk BSE og tilfeller av atypisk BSE i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001. 

3)  Kapittel A del I i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsetter regler for overvåking av BSE hos 

storfe som slaktes for konsum. Det viser til dyr som har 

gjennomgått «særskilt nødslakting» som definert i 

artikkel 2 bokstav n) i rådsdirektiv 64/433/EØF av 

26. juni 1964 om hygienekrav til produksjon og 

omsetning av ferskt kjøtt(3). Nevnte direktiv ble 

opphevet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/41/EF(4). Dette har ført til rettsusikkerhet og 

begrenset prøvetakingen av dyr som burde ha vært 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 29.6.2013, 

s. 60, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 3. 

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2011; 9(1):1945. 

(3) EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012. 

(4) EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33. 

undersøkt. Det er derfor nødvendig å få på plass en klar 

definisjon av nødslakting innen rammen av reglene for 

overvåking av BSE hos storfe slaktet for konsum i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001. 

4)  Kapittel A del II i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsetter regler for overvåking av sauer og 

geiter. De årlige rapportene som medlemsstatene 

utarbeider om overvåking og prøvetaking av 

drøvtyggere for å påvise forekomst av overførbar 

spongiform encefalopati (TSE), har i de senere år vist at 

tilfeller av TSE påvises mer effektivt ved å ta prøver av 

sauer og geiter som ikke slaktes for konsum, enn ved å 

ta prøver av dyr som slaktes for konsum. Medlems-

statene bør derfor gis større fleksibilitet til å fokusere en 

større del av det begrensede antall undersøkelser som 

kreves i henhold til nevnte vedlegg, på delbestander der 

det er en større sjanse for å påvise slike tilfeller. 

5)  Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter 

de utrydningstiltak som skal iverksettes ved bekreftet 

forekomst av TSE hos storfe, sauer og geiter, og minste-

kravene til avlsprogrammer for TSE-resistens hos sau. 

Nevnte vedlegg har blitt endret flere ganger, herunder 

ved kommisjonsforordning (EF) nr. 727/2007(5) og (EF) 

nr. 746/2008(6). 

6)  Den 17. juli 2007 anla Frankrike sak mot Kommisjonen 

(sak T-257/07) for Underretten med påstand om at 

gjennomføringen av nr. 3 i vedlegget til forordning (EF) 

nr. 727/2007 måtte utsettes med hensyn til innføringen 

av nr. 2.3 bokstav b) iii), nr. 2.3 bokstav d) og nr. 4 i 

kapittel A i vedlegg VII til forordning (EF) 

nr. 999/2001, subsidiært at hele forordningen måtte 

oppheves. Ifølge Frankrike ville disse bestemmelsene 

tillate mindre restriktive overvåkings- og utrydningss-

tiltak enn det som tidligere var fastsatt for sauer og 

geiter. Ved sin avgjørelse av 28. september 2007(7) 

opphevet Underretten anvendelsen av nevnte 

bestemmelser til dom var avsagt i hovedsaken. 

7)  Kommisjonen ba derfor EFSA bistå den med å 

klarlegge de viktigste premissene som forordning (EF) 

nr. 727/2007 bygget på. I lys av EFSAs avklaringer ble 

forordning (EF) nr. 999/2001 endret ved forordning 

(EF) nr. 746/2008, som gjeninnførte bestemmelser hvis 

anvendelse var opphevet av Underretten. Ved sin 

  

(5) EUT L 165 av 27.6.2007, s. 8. 

(6) EUT L 202 av 31.7.2008, s. 11. 

(7) EUT C 283 av 24.11.2007, s. 28. 
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avgjørelse av 30. oktober 2008(1) opphevet Underretten 

anvendelsen av nr. 2.3 bokstav b) iii), nr. 2.3 bokstav d) 

og nr. 4 i kapittel A i vedlegg VII til forordning (EF)  

nr. 999/2001, som endret ved forordning (EF)  

nr. 746/2008, til dom var avsagt i hovedsaken  

(sak T-257/07). 

8)  Ved sin dom av 9. september 2011 i sak T-257/07(2) 

avviste Underretten Frankrikes begjæring om 

opphevelse av forordning (EF) nr. 746/2008 og 

opphevet utsettelsen av anvendelsen av bestemmelsene 

i kapittel A i vedlegg VII til forordning (EF) 

nr. 999/2001. 

9)  Den 28. november 2011 (sak C-601/11 P(3)) påklaget 

Frankrike Underrettens dom i sak T-257/07 med 

begjæring om at domstolen måtte oppheve Underrettens 

dom i sak T-257/07 og avsi endelig dom i tvisten ved å 

oppheve forordning (EF) nr. 746/2008 eller sende saken 

tilbake til Underretten. 

10)  De ulike håndteringsalternativene og unntakene i 

forbindelse med bekjempelse og utryddelse av klassisk 

skrapesyke hos sauer og geiter fastsatt i vedlegg VII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, er svært komplekst 

utformet og bør derfor gjøres klarere. Vedlegg VII bør 

fastsette bare tre alternativer for infiserte besetninger av 

sauer og geiter, nemlig alternativ 1: nedslakting og 

destruering av alle dyr, alternativ 2: nedslakting og 

destruering av bare mottakelige dyr og alternativ  

3: ingen obligatorisk nedslakting og destruering av dyr. 

11)  Tiltakene som skal iverksettes for hvert av de tre 

alternativene, bør utarbeides på nytt for å gjøre det 

mulig å sammenligne alternativene og øke bevisstheten 

om konsekvensene for den enkelte driftsenhet. Ettersom 

alternativ 1 og 2 omfatter strenge utryddelsestiltak som 

bidrar til bedre sykdomsbekjempelse, bør tiltakene som 

skal iverksettes etter utryddelse i henhold til alternativ 1 

og 2, være mer fleksible enn i henhold til alternativ 3. 

12)  Det er nødvendig å avklare vilkårene for en eventuell 

utsettelse av nedslaktings- og destrueringstiltakene 

fastsatt i alternativ 2. Det vil være hensiktsmessig å 

tillate en kortvarig utsettelse på høyst tre måneder for å 

ta hensyn til lammingssesongen. En langvarig utsettelse 

kan imidlertid begrunnes med behovet for mer tid til å 

øke nivået av genetisk resistens mot klassisk skrapesyke 

i en driftsenhet. Ettersom genetisk resistens mot klassisk 

skrapesyke hittil bare er funnet hos sauer, bør en 

langvarig utsettelse ikke tillates for besetninger som 

bare består av geiter. Dersom utsettelse tillates, bør den 

begrenses til en periode på tre år, og bare på visse vilkår. 

  

(1) EUT C 327 av 20.12.2008, s. 26. 

(2) EUT C 311 av 22.10.2011, s. 33. 

(3) EUT C 80 av 17.3.2012, s. 5. 

13)  Dersom det i en driftsenhet er bekreftet klassisk 

skrapesyke i en besetning av en lokal sauerase som står i 

fare for å forsvinne fra landbruket, bør tiltakene som 

iverksettes etter utryddelse i henhold til vedlegg VII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, ta hensyn til hvor 

vanskelig der er å innføre og bruke bare resistente sauer 

eller formeringsmateriale fra sauer av samme truede 

rase. I dette bestemte tilfellet bør medlemsstatene kunne 

anvende mer fleksible regler med hensyn til genotype 

for avlsdyr og formeringsmateriale som innføres og 

brukes i driftsenhetene. 

14)  Den felles uttalelsen fra EFSA og ECDC tyder på at 

atypisk skrapesyke kan være lite smittsomt eller ikke 

smittsomt i det hele tatt. Denne konklusjonen baserer 

seg hovedsakelig på mangelen på statistiske forskjeller i 

påvist hyppighet av atypisk skrapesyke/Nor98 mellom 

bestanden generelt og besetninger der et positivt tilfelle 

er påvist. Restriksjoner på forflytning av sauer og geiter 

der et tilfelle av atypisk skrapesyke er bekreftet, er 

derfor ikke lenger berettiget. Økt overvåking av disse 

besetningene bør imidlertid opprettholdes for å få inn 

flere vitenskapelige data om atypisk skrapesyke. Denne 

endringen av vedlegg VII i forordning (EF) 

nr. 999/2001 er i tråd med de framtidige planlagte 

politiske tiltak i punkt 2.4.3 i Kommisjonens melding til 

Europaparlamentet og Rådet — TSE-veikart 2 — Et 

strategidokument om overførbar spongiform 

encefalopati for 2010–2015(4). 

15)  Deltakelse i avlsprogrammer har hittil vært begrenset til 

besetninger av sauer med høy avlsverdi. Når avls-

programmer har vært anvendt, har de vært effektive ved 

at de har økt resistensen mot klassisk skrapesyke hos 

sauebestander med høy avlsverdi. Spredningen i 

produksjonsbestanden generelt av genfaktoren (allelet) 

som bærer resistensen, synes imidlertid så langt å ha 

vært begrenset. For å legge til rette for større spredning 

av resistensfaktoren mot klassisk skrapesyke i 

produksjonsbestanden bør kapittel C i vedlegg VII til 

forordning (EF) nr. 999/2001 tillate bestemmelse av 

genotype hos avlsværer i besetninger som ikke deltar i 

avlsprogrammer. 

16)  Kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsetter regler for handel med levende 

dyr, sæd og embryoer innenfor Unionen. Som nevnt i 

betraktning 14, tyder den felles uttalelsen fra EFSA og 

ECDC på at atypisk skrapesyke kan være lite smittsomt 

eller ikke smittsomt i det hele tatt. Alle restriksjoner på 

forflytning av sauer og geiter dersom et tilfelle av 

atypisk skrapesyke er bekreftet, bør derfor oppheves når 

det gjelder handel innenfor Unionen. Denne holdning 

støttes også av at helseregelverket for landdyr, som ble 

vedtatt i 2010 på den 78. generalforsamlingen for 

Verdens dyrevernorganisasjon (OIE), ikke anbefaler 

handelsrestriksjoner med hensyn til atypisk skrapesyke.  

  

(4) KOM(2010)384 endelig utgave. 
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17)  Det bør sikres at reglene fastsatt i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001 om handel innenfor 

Unionen med sauer og geiter samt sæd og embryoer fra 

disse, er mest mulig forenlige med OIE-standardene slik 

at de ikke er til hinder for at en medlemsstat med et 

godkjent nasjonalt program for bekjempelse av klassisk 

skrapesyke kan påberope seg status som stat fri for 

klassisk skrapesyke i henhold til vilkårene fastsatt i 

OIE-regelverket. De endrede bestemmelsene for handel 

innenfor Unionen bør imidlertid ikke ha negativ 

innvirkning på eksisterende handelsstrømmer innenfor 

Unionen mellom medlemsstater som ikke har noe 

godkjent nasjonalt program for bekjempelse av klassisk 

skrapesyke. 

18)  For dette formål, og som nevnt i nr. 2.4.3 i TSE-veikart 

2, bør det i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsettes en ramme som setter medlems-

statene i stand til å etablere en offisiell ordning for 

fastsettelse av driftsenheters status med hensyn til 

klassisk skrapesyke.. Hvorvidt en driftsenhet skal kunne 

delta i handel med sauer og geiter innenfor Unionen, når 

det gjelder klassisk skrapesyke, bør bestemmes av dens 

status med hensyn til klassisk skrapesyke. 

19)  En totrinnsordning for driftsenheters status med hensyn 

til klassisk skrapesyke bør fastsettes i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001. Ved transport av dyr for 

avl eller oppdrett til medlemsstater med et godkjent 

nasjonalt program for bekjempelse av klassisk 

skrapesyke bør det kreves status som innebærer 

ubetydelig risiko, som teknisk sett tilsvarer status som 

fri for skrapesyke i en besetning i henhold til artikkel 

14.9.5 i OIEs helseregelverk for landdyr, etter at alle 

OIE-krav har vært oppfylt i minst sju år (i samsvar med 

artikkel 6a og vedlegg VII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 som fremmer utviklingen av resistente 

genotyper hos sauer, aksepteres imidlertid genotypen 

ARR/ARR som et gyldig alternativ i forslaget). For 

avlsdyr beregnet på andre medlemsstater, bør det bare 

stilles krav om at skal komme fra driftsenheter med 

kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, etter at en 

kortere kravliste har vært oppfylt i minst tre år, som er 

tilfelle på det nåværende tidspunkt. 

20)  Med tanke på hvor vanskelig det er å påvise at en 

medlemsstats territorium eller deler av en medlemsstats 

territorium er fritt for en så sammensatt sykdom som 

klassisk skrapesyke, som kjennetegnes av lang 

inkubasjonstid, mangel på en in-vivo-diagnostisk 

metode og varierende individuell mottakelighet hos dyr 

avhengig av deres genetiske profil, bør begrepet 

«medlemsstat fri for klassisk skrapesyke» i vedlegg VIII 

til forordning (EF) nr. 999/2001 erstattes med 

«medlemsstat eller sone i en medlemsstat med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke». Vilkårene for 

å anerkjenne at en medlemsstat eller sone i en 

medlemsstat har ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke, bør også ajourføres og i all hovedsak 

bringes i samsvar med anbefalingene fastsatt i artikkel 

14.9.3 i OIEs helseregelverk for landdyr. 

21)  Ettersom vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 

bør omfatte alle handelsaspekter i forbindelse med 

klassisk skrapesyke, og med tanke på at forslaget om 

opprettelse av en offisiell ordning for påvisning av 

klassisk skrapesyke i besetninger er et hensiktsmessig 

grunnlag for fastsettelse av differensierte garantier for 

handel med dyr med medlemsstater som har en godkjent 

nasjonal plan for bekjempelse av klassisk skrapesyke, 

og med andre medlemsstater, bør nevnte vedlegg også 

inneholde en liste over medlemsstater som har en 

godkjent nasjonal kontrollplan for klassisk skrapesyke. 

22)  Kapittel C i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 

fastsetter regler for import til Unionen av produkter av 

animalsk opprinnelse fra storfe, sauer og geiter, særlig 

gelatin beregnet på konsum. Kapittel C avsnitt A i 

vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter 

regler for import til Unionen av animalske biprodukter 

og avledede produkter fra storfe, sauer og geiter, særlig 

gelatin som skal brukes som ingrediens i fôr. Ettersom 

kollagen som skal brukes som næringsmiddel eller fôr, 

er produsert av de samme råstoffer som gelatin, bør 

vilkårene for import av kollagen som skal brukes som 

næringsmiddel eller fôr, samordnes med kravene fastsatt 

for gelatin beregnet på samme bruk. 

23)  Kapittel D avsnitt B i vedlegg IX til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsetter regler for særskilte attestasjoner 

som skal medfølge ved import til Unionen av visse 

animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, 

sauer og geiter. Slike attestasjoner bør endres slik at de 

også gjelder for produkter som er bearbeidet i en 

tredjestat klassifisert som en stat eller en region med en 

kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko, og som er 

framstilt av blandet materiale med opprinnelse i samme 

tredjestat og en tredjestat med en ubetydelig BSE-risiko. 

Den særskilte attestasjonen for import av produkter som 

inneholder melk fra sauer eller geiter, og som er 

beregnet på fôring av produksjonsdyr, bør også endres 

for bedre å gjenspeile de restriksjoner som gjelder for 

handel med nevnte produkter i Unionen. 

24)  Kapittel E og H i vedlegg IX til forordning (EF) 

nr. 999/2001 fastsetter regler for import til Unionen av 

sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse. Disse 

importreglene bør ajourføres for å gjenspeile vilkårene 

for handel innenfor Unionen fastsatt i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, herunder de generelle 

forutsetninger med hensyn til overvåking og utryddelse 

av klassisk skrapesyke fastsatt i vedlegg III og VII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, samt bestemmelsene om 

fôrforbud fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 999/2001.  
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25)  Vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter 

analysemetodene for undersøkelse av TSE hos storfe, 

sauer og geiter. Den felles uttalelsen fra EFSA og 

ECDC tydet på at agensen for L-type atypisk BSE har et 

betydelig zoonotisk potensial (potensial for å overføres 

fra dyr til mennesker) som synes å være like stort som 

eller enda større enn agensen for klassisk BSE. Tilfeller 

av L-type og H-type atypisk BSE har blitt påvist i flere 

land i verden, og EFSA har gjort oppmerksom på at den 

usedvanlig høye alderen for alle identifiserte tilfeller av 

H-BSE og L-BSE og deres tilsynelatende lave prevalens 

i bestanden kan tyde på at disse atypiske formene for 

BSE oppstår spontant. Det bør samles inn flere relevante 

opplysninger for å få mer kunnskap om atypisk BSE. 

26)  Det er derfor nødvendig å kreve at materiale fra alle 

framtidige tilfeller av BSE som bekreftes i Unionen, 

gjøres til gjenstand for skjelneprøving som gir mulighet 

for nøyaktig identifikasjon av agensen, nemlig klassisk 

BSE, L-type atypisk BSE og H-type atypisk BSE. 

Ettersom visse medlemsstater og tredjestater allerede 

har offentliggjort opplysninger om fenotypen av deres 

siste tilfelle av BSE, bør det i kapittel C i vedlegg X til 

forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes krav om 

skjelneprøving av framtidige tilfeller av BSE som 

bekreftes i Unionen.. 

27)  Kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF) 

nr. 999/2001 inneholder en liste over hurtigprøver som 

er godkjent for overvåking av TSE hos storfe, sauer og 

geiter. 

28)  Ettersom følgende to hurtigprøver for overvåking av 

BSE hos storfe ikke lenger produseres, som bekreftet 

ved brev fra Enfer Scientific 21. august 2012 og Roche 

Diagnostics GmbH 31. august 2012, bør de slettes fra 

listen over hurtigprøver i kapittel C i vedlegg X: Enfer-

prøve og Enfer TSE Kit versjon 2.0, automatisert 

prøvetillaging, Roche Applied Science PrionScreen. 

29)  Ettersom medlemsstatene trenger tilstrekkelig tid til å 

tilpasse sine nasjonale forskrifter til de nye kravene som 

innføres ved denne forordning, bør denne forordning få 

anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

31)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedleggene 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. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 28. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedleggene til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg I nr. 2 skal lyde: 

«2.  I denne forordning menes videre med: 

a) «nasjonalt tilfelle av BSE» et tilfelle av bovin spongiform encefalopati der det ikke klart kan påvises at 

infeksjonen forelå før dyret ble importert levende, 

b) «kohort» en gruppe storfe som omfatter både 

i)  dyr født i samme besetning som det infiserte dyret inntil tolv måneder før eller etter at det infiserte 

dyret ble født, og 

ii)  dyr som på noe tidspunkt i løpet av sitt første leveår ble oppdrettet sammen med det infiserte dyret i 

løpet av dettes første leveår, 

c) «indekstilfelle» det første dyret med bekreftet TSE-infeksjon i en driftsenhet eller i en epidemiologisk 

definert gruppe, 

d) «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, 

e) «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 Den europeiske unions 

referanselaboratoriums tekniske håndbok om karakterisering av TSE-stammer hos småfe(*), 

f) «tilfelle av klassisk skrapesyke» et bekreftet tilfelle av skrapesyke som er klassifisert som klassisk i 

samsvar med kriteriene fastsatt i Den europeiske unions referanselaboratoriums tekniske håndbok om 

karakterisering av TSE-stammer hos småfe, 

g) «tilfelle av atypisk skrapesyke» et bekreftet tilfelle av skrapesyke som kan skilles fra klassisk skrapesyke 

i samsvar med kriteriene fastsatt i Den europeiske unions referanselaboratoriums tekniske håndbok om 

karakterisering av TSE-stammer hos småfe, 

h) «prionproteingenotype» hos sauer en kombinasjon av to alleler som beskrevet i nr. 1 i vedlegg I til 

kommisjonsbeslutning 2002/1003/EF(**), 

i) «tilfelle av BSE» et tilfelle av BSE som er bekreftet av et nasjonalt referanselaboratorium i samsvar med 

metodene og protokollene i nr. 3.1 bokstav a) og b) i kapittel C i vedlegg X, 

j) «tilfelle av klassisk BSE» et tilfelle av BSE som er klassifisert som klassisk i samsvar med kriteriene 

fastsatt i Den europeiske unions referanselaboratoriums metode for klassifisering av TSE-isolater fra 

storfe(***), 

k) «tilfelle av atypisk BSE» et tilfelle av BSE som ikke kan klassifiseres som et tilfelle av klassisk BSE i 

samsvar med kriteriene fastsatt i Den europeiske unions referanselaboratoriums metode for klassifisering 

av TSE-isolater fra storfe, 

l) «sauer og geiter eldre enn 18 måneder» sauer og geiter 

i)  hvis alder bekreftes av registrene eller transportdokumentene nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b), c) 

og d) i rådsforordning (EF) nr. 21/2004(****), eller 

ii)  som har som har mer enn to frambrutte blivende fortenner. 

  

(*) http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_handbookv4jan10.pdf 

(**) EFT L 349 av 24.12.2002, s. 105. 

(***) http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf 

(****) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.» 

2)  I vedlegg III kapittel A gjøres følgende endringer: 

a)  I del I skal nr. 2 lyde: 

«2. Overvåking av dyr som slaktes for konsum 

2.1  Alt storfe eldre enn 24 måneder skal undersøkes for BSE dersom de har 

— blitt nødslaktet i samsvar med avsnitt I kapittel VI nr. 1 i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 853/2004(*), eller 
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— gjennomgått en kontroll ante mortem med observasjoner om ulykker, alvorlige fysiologiske og 

funksjonelle forstyrrelser eller tegn i samsvar med avsnitt I kapittel II del B nr. 2 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 854/2004(**). 

2.2  Alt friskt storfe eldre enn 30 måneder som slaktes på vanlig måte for konsum, skal undersøkes for 

BSE. 

  

(*) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(**) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.» 

b)  I del II gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 2 skal lyde: 

«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)  En medlemsstat kan velge å erstatte inntil 

— 50 % av det minste antall prøver av sauer og geiter slaktet for konsum som fastsatt i 

bokstav a) og b), med prøver av døde sauer eller geiter som er eldre enn 18 måneder, i 

forholdet en til en og i tillegg til det minste antall prøver som er fastsatt i nr. 3, 

— 10 % av det minste antall prøver som er fastsatt i bokstav a) og b), med prøver av sauer 

eller geiter eldre enn 18 måneder som er avlivet i forbindelse med en kampanje for 

utryddelse av sykdommer, i forholdet en til en.» 

ii)  Nr. 5 skal lyde: 

«5. Overvåking av besetninger som omfattes av tiltak for å bekjempe og utrydde TSE 

 Dyr eldre enn 18 måneder som er avlivet for destruering i henhold til vedlegg VII kapittel B del 2  

nr. 2.2.1 og nr. 2.2.2 bokstav b) eller c), skal undersøkes for forekomst av TSE i samsvar med 

laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2 bokstav b) på 

grunnlag av en enkelt, tilfeldig utvalgt prøve i samsvar med antallet prøver fastsatt i nedenstående 

tabell. 

Antall dyr eldre enn 18 måneder i besetningen som er 

avlivet for destruering 
Minste antall prøver 

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 
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Antall dyr eldre enn 18 måneder i besetningen som er 

avlivet for destruering 
Minste antall prøver 

350 121 

400 124 

450 127 

500 eller flere 150» 

3)  Vedlegg VII skal lyde: 

«VEDLEGG VII 

BEKJEMPELSE OG UTRYDDELSE AV OVERFØRBAR SPONGIFORM ENCEFALOPATI 

KAPITTEL A 

Tiltak ved mistanke om forekomst av TSE hos sauer og geiter 

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 

de bekreftende undersøkelsene foreligger. 

Dersom det kan dokumenteres at dyret sannsynligvis ikke har blitt utsatt for TSE i den driftsenheten det oppholdt 

seg i, da mistanken om forekomst av TSE oppsto, kan medlemsstaten bestemme 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 i en driftsenhet som er satt under offentlig tilsyn, og som befinner seg 

i samme driftsenhet på den dag mistanken om forekomst av TSE oppsto, og fram til den dag resultatene av de 

bekreftende undersøkelsene foreligger, skal brukes bare i denne driftsenheten. 

KAPITTEL B 

Tiltak ved bekreftet forekomst av TSE hos storfe, sauer og geiter 

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 inntil to år før eller etter 

sykdommens kliniske utbrudd, 

— alle dyr i samme kohort som dyret som sykdommen er bekreftet hos, 

— 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 infisert av agensen for TSE eller utsatt for samme fôr eller 

infeksjonskilde, 

— forflytning av fôr eller annet materiale som kan være kontaminert, eller enhver annen form for 

overføring som kan ha gjort at agensen for TSE 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, 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 

kan være infisert av agensen for TSE eller eksponert for samme fôr eller infeksjonskilde, 
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— forflytning av fôr eller annet materiale som kan være kontaminert, eller enhver annen form for 

overføring som kan ha gjort at agensen for TSE 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 destruering 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 infiserte dyret, 

— utsette avliving og destruering av dyr i kohorten nevnt i nr. 1 bokstav a) tredje strekpunkt til slutten 

av deres produktive liv, forutsatt at det er okser som uten avbrudd holdes på en sædstasjon, og at det 

kan garanteres at de destrueres fullstendig når de er døde. 

2.2  Når TSE bekreftes hos en sau eller geit: 

2.2.1  Dersom BSE ikke kan utelukkes 

 Dersom BSE ikke kan utelukkes på grunnlag av resultatene fra en ringprøve foretatt i samsvar 

med metodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2 bokstav c), umiddelbar 

avliving og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg identifisert i undersøkelsen nevnt 

i nr. 1 bokstav b) annet til femte strekpunkt. 

 Dyr eldre enn 18 måneder som er avlivet for destruering, skal undersøkes for forekomst av TSE i 

samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2, i 

henhold til vedlegg III kapittel A del II nr. 5. 

 Prionproteingenotype skal bestemmes hos høyst 50 sauer. 

 Melk og melkeprodukter fra dyrene som skal destrueres, og som befant seg på driftsenheten i 

perioden mellom den dag det ble bekreftet at BSE ikke kan utelukkes, og den dag da dyrene ble 

fullstendig destruert, skal behandles i samsvar med artikkel 12 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(*). 

 Etter avliving og fullstendig destruering av alle dyr får vilkårene fastsatt i nr. 3 anvendelse på 

driftsenheten. 

2.2.2  Dersom BSE og atypisk skrapesyke kan utelukkes 

 Dersom BSE og atypisk skrapesyke utelukkes i samsvar med laboratoriemetodene og 

protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2 bokstav c), skal driftsenheten omfattes av 

vilkårene fastsatt i bokstav a) samt etter beslutning av den medlemsstat som er ansvarlig for 

driftsenheten, av vilkårene enten i alternativ 1 i bokstav b), alternativ 2 i bokstav c) eller 

alternativ 3 i bokstav d): 

a)  Melk og melkeprodukter fra dyr som skal destrueres eller slaktes, og som befant seg i 

driftsenheten i perioden fra den dag tilfellet av TSE ble bekreftet, og til den dag alle tiltak 

som skulle anvendes på driftsenheten i samsvar med bokstav b) og c) var gjennomført, eller 

fra den infiserte besetningen, til alle restriksjoner fastsatt i bokstav d) og nr. 4 er opphevet, 

skal ikke brukes til fôring av drøvtyggere, bortsett fra drøvtyggere i samme driftsenhet. 

 Omsetning av slik melk og slike melkeprodukter som fôr til andre dyr enn drøvtyggere skal 

begrenses til territoriet til den medlemsstat som er ansvarlig for driftsenheten. 

 Handelsdokumentet som ledsager forsendelser av slik melk og slike melkeprodukter og all 

emballasje som inneholder slike forsendelser, skal være tydelig merket med ordene «skal 

ikke gis til drøvtyggere». 

 Bruk og lagring av fôrvarer som inneholder slik melk og slike melkeprodukter, skal være 

forbudt i driftsenheter der det holdes drøvtyggere. 

 Fôr i løs vekt som inneholder slik melk og slike melkeprodukter, skal transporteres i 

kjøretøyer som ikke samtidig transporterer drøvtyggerfôr.  
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 Dersom slike kjøretøyer senere brukes til transport av drøvtyggerfôr, skal de, for å unngå 

krysskontaminering, rengjøres grundig etter en framgangsmåte som er godkjent av den 

medlemsstat som er ansvarlig for driftsenheten. 

b)  Alternativ 1 — avliving og fullstendig destruering av alle dyr 

 Umiddelbar 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. 

 Dyr eldre enn 18 måneder som er avlivet for destruering, skal undersøkes for forekomst av 

TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 

nr. 3.2, i henhold til vedlegg III kapittel A del II nr. 5. 

 Prionproteingenotype skal bestemmes hos høyst 50 sauer. 

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i alternativ 1 første ledd, kan medlemsstatene i stedet 

beslutte å iverksette tiltakene nevnt i nr. i) eller ii): 

i)  Umiddelbar avliving og fullstendig destruering av alle dyr kan erstattes med umiddelbar 

slakting for konsum forutsatt at 

— dyrene slaktes for konsum på territoriet til den medlemsstat som er ansvarlig for 

driftsenheten, 

— alle dyr eldre enn 18 måneder som slaktes for konsum, skal undersøkes for 

forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i 

vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

ii)  Lam og kje som er yngre enn tre måneder, kan unntas fra kravet om umiddelbar 

avliving og fullstendig destruering forutsatt at de slaktes for konsum senest når de er tre 

måneder gamle. 

 Inntil alle dyr er avlivet og fullstendig destruert eller slaktet for konsum, skal tiltakene 

fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav a) og nr. 3.4 bokstav b) tredje og fjerde strekpunkt få anvendelse 

på en driftsenhet der alternativ 1 er besluttet anvendt. 

 Inntil alle dyr er avlivet og fullstendig destruert eller slaktet for konsum, skal vilkårene 

fastsatt i nr. 3 få anvendelse på en driftsenhet der alternativ 1 er besluttet anvendt. 

c)  Alternativ 2 — avliving og fullstendig destruering av bare mottakelige dyr 

 Bestemmelse av prionproteingenotype for alle sauer som befinner seg på driftsenheten, 

etterfulgt av umiddelbar 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 ingen VRQ-alleler samt, dersom disse avlssøyene 

er drektige når undersøkelsen finner sted, lammene som senere fødes, dersom deres 

genotype oppfyller kravene i dette ledd, 

— sauer med minst ett ARR-allel som utelukkende er beregnet på slakting for konsum, 

— etter beslutning av den medlemsstat som er ansvarlig for driftsenheten, lam og kje som 

er yngre enn tre måneder, forutsatt at de slaktes for konsum senest når de er tre måneder 

gamle. For slike lam og kje skal genotype ikke bestemmes. 

 Dyr eldre enn 18 måneder som er avlivet for destruering, skal undersøkes for forekomst av 

TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 

nr. 3.2, i henhold til vedlegg III kapittel A del II nr. 5. 

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i alternativ 2 første ledd, kan medlemsstatene i stedet 

beslutte å iverksette tiltakene nevnt i i), nr. ii) eller iii): 

i)  Avliving og fullstendig destruering av dyr nevnt i alternativ 2 første ledd kan erstattes 

med slakting for konsum forutsatt at 

— dyrene slaktes for konsum på territoriet til den medlemsstat som er ansvarlig for 

driftsenheten,  
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— alle dyr eldre enn 18 måneder som slaktes for konsum, skal undersøkes for 

forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i 

vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

ii)  Bestemmelsen av genotype og påfølgende avliving og fullstendige destruering eller 

slakting for konsum av dyr nevnt i alternativ 2 første ledd, kan utsettes i inntil tre 

måneder i situasjoner der indekstilfellet ble bekreftet tett opptil lammingssesongen, 

forutsatt at søyene, geitene og deres nyfødte i hele denne perioden holdes isolert fra 

sauer og geiter på andre driftsenheter. 

iii)  Avliving og fullstendig destruering eller slakting for konsum av dyrene nevnt i 

alternativ 1 første ledd, kan utsettes i inntil tre år fra dagen for bekreftelse av 

indekstilfellet i sauebesetninger og driftsenheter der sauer og geiter holdes sammen. 

Unntaket fastsatt i dette nummer skal være begrenset til tilfeller der den medlemsstat 

som er ansvarlig for driftsenheten, anser at den epidemiologiske situasjon ikke kan 

håndteres uten å avlive de berørte dyr, samtidig som dette ikke kan gjennomføres 

umiddelbart på grunn av det lave resistensnivået i sauebestanden på driftsenheten 

kombinert med andre hensyn, herunder økonomiske faktorer. Avlsværer, unntatt 

avlsværer med genotypen ARR/ARR, skal umiddelbart avlives eller kastreres, og alle 

mulige tiltak for raskt å bygge opp genetisk resistens i sauebestanden på driftsenheten, 

herunder ved fornuftig avl og slakting av søyer for å øke forekomsten av ARR-allelet og 

fjerne VRQ-allelet, skal gjennomføres. Den medlemsstat som er ansvarlig for 

driftsenheten, skal sikre at antallet dyr som skal avlives ved utløpet av den forlengede 

fristen, ikke er større enn det var umiddelbart etter at indekstilfellet ble bekreftet. 

 Inntil alle dyr nevnt i alternativ 2 første ledd er avlivet og fullstendig destruert eller slaktet 

for konsum, skal følgende tiltak få anvendelse på driftsenheter der alternativ 2 er besluttet 

anvendt: nr. 2.2.2 bokstav a), nr. 3.1, nr. 3.2 bokstav a) og b), nr. 3.3 og nr. 3.4 bokstav a) 

første og annet strekpunkt, bokstav b) første, tredje og fjerde strekpunkt, og bokstav c). 

Dersom den medlemsstat som er ansvarlig for driftsenheten, treffer beslutning om å utsette 

avliving og fullstendig destruering eller slakting for konsum av dyrene i samsvar med  

nr. iii), skal følgende tiltak i stedet få anvendelse på driftsenheten: nr. 2.2.2 bokstav a) og  

nr. 4.1–4.6. 

 Inntil dyrene nevnt i alternativ 2 første ledd er avlivet og fullstendig destruert eller slaktet for 

konsum, skal vilkårene fastsatt i nr. 3 få anvendelse på driftsenheter der alternativ 2 er 

besluttet anvendt. 

d)  Alternativ 3 — ingen obligatorisk avliving og fullstendig destruering av dyr 

 En medlemsstat kan treffe beslutning om ikke å avlive og fullstendig destruere dyrene 

identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt, dersom 

kriteriene fastsatt i minst ett av følgende strekpunkter er oppfylt: 

— det er vanskelig å finne erstatningssauer med en av genotypene som er tillatt i henhold 

til nr. 3.2 bokstav a) og b), 

— forekomsten av ARR-allelet hos rasen eller i driftsenheten er lav, 

— det anses som nødvendig for å unngå innavl eller 

— medlemsstaten anser det som nødvendig basert på en grunngitt vurdering av samtlige 

epidemiologiske faktorer. 

 Medlemsstater som tillater alternativ 3 for håndtering av utbrudd av klassisk skrapesyke, 

skal føre register over de grunner og kriterier som enhver beslutning om anvendelse av dette 

alternativ er basert på. 

 Dersom det påvises ytterligere tilfeller av klassisk skrapesyke i en driftsenhet der alternativ 3 

anvendes, skal medlemsstaten foreta en ny vurdering av relevansen av de grunner og 

kriterier som beslutningen om å anvende alternativ 3 på denne driftsenhet var basert på. 

Dersom konklusjonen er at anvendelse av alternativ 3 ikke sikrer tilstrekkelig kontroll med 

utbruddet, skal medlemsstaten i stedet sette inn alternativ 1 eller alternativ 2 på driftsenheten 

i samsvar med bestemmelsene i bokstav b) og c). 

 Prionproteingenotypen hos høyst 50 sauer skal fastsettes innen tre måneder etter den dag da 

indekstilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet. 

 Vilkårene fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav a) og nr. 4 får umiddelbart anvendelse på driftsenheter 

der alternativ 3 er besluttet anvendt.  
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2.2.3  Dersom atypisk skrapesyke bekreftes 

 Dersom tilfellet av TSE som bekreftes i en driftsenhet, er et tilfelle av atypisk skrapesyke, skal 

driftsenheten underlegges følgende protokoll for skjerpet overvåking for TSE i en periode på to 

år fra den dag da det siste tilfellet av atypisk skrapesyke ble påvist: Alle sauer og geiter eldre enn 

18 måneder som slaktes for konsum, og alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er 

selvdøde eller avlivet i driftsenheten, skal undersøkes for forekomst av TSE i samsvar med 

laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Dersom et annet tilfelle av TSE enn atypisk skrapesyke bekreftes i løpet av toårsperioden med 

skjerpet overvåking for TSE nevnt i første ledd, skal driftsenheten underlegges tiltakene nevnt i 

nr. 2.2.1 eller 2.2.2. 

2.3  Dersom et dyr infisert av TSE er innført fra en annen driftsenhet 

a)  kan medlemsstaten, på grunnlag av det infiserte dyrets sykehistorie, treffe beslutning om at 

utryddelsestiltak skal gjennomføres på opprinnelsesenheten i tillegg til eller i stedet for i den 

driftsenhet der infeksjonen ble bekreftet, 

b)  kan medlemsstatene, i tilfeller der et fellesbeite brukes av mer enn én besetning, beslutte å begrense 

gjennomføringen av utryddelsestiltakene til en enkelt besetning, etter en begrunnet vurdering av alle 

epidemiologiske faktorer, 

c)  kan medlemsstatene, i tilfeller der mer enn én besetning oppholder seg i en driftsenhet, beslutte å 

begrense gjennomføringen av utryddelsestiltakene til den besetningen der TSE ble bekreftet, 

forutsatt at det er bekreftet at besetningene har blitt holdt isolert fra hverandre, og at det er lite 

sannsynlig at infeksjonen har spredt seg mellom besetningene ved direkte eller indirekte kontakt. 

3.  Etter at alle dyr identifisert i samsvar med nr. 2.2.1, nr. 2.2.2 bokstav b) eller nr. 2.2.2 bokstav c) er avlivet og 

fullstendig destruert eller slaktet for konsum, 

3.1  skal driftsenheten underlegges en protokoll for skjerpet overvåking for TSE som omfatter undersøkelse 

for forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C 

del 3 nr. 3.2, av alle følgende dyr eldre enn 18 måneder, unntatt dyr med genotype ARR/ARR: 

a)  dyr som ble holdt i driftsenheten på det tidspunkt tilfellet av TSE ble bekreftet i samsvar med nr. 

2.2.2 bokstav c), og som er blitt slaktet for konsum, 

b)  dyr som er selvdøde eller har blitt avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i forbindelse med 

en kampanje for utryddelse av sykdom. 

3.2  Bare følgende dyr kan innføres i driftsenheten: 

a)  hanndyr av sau med genotype ARR/ARR, 

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

c)  geiter, forutsatt at alle husdyrlokaler i driftsenheten er grundig rengjort og desinfisert etter at 

besetningen ble avviklet. 

3.3  Bare følgende avlsværer og formeringsmateriale fra sau kan brukes i driftsenheten: 

a)  hanndyr av sau med genotype ARR/ARR, 

b)  sæd fra værer med genotype ARR/ARR, 

c)  embryoer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler. 

3.4  Forflytning av dyr fra driftsenheten skal være tillatt for destruering eller være underlagt følgende vilkår: 

a)  Følgende dyr kan forflyttes fra driftsenheten for alle formål, herunder avlsformål: 

— sauer med genotype ARR/ARR, 

— søyer med ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, forutsatt at de forflyttes til andre driftsenheter 

som er underlagt restriksjoner etter gjennomføringen av tiltakene i samsvar med nr. 2.2.2 

bokstav c) eller nr. 2.2.2 bokstav d),  
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— geiter, forutsatt at de forflyttes til andre driftsenheter som er underlagt restriksjoner etter 

gjennomføringen av tiltakene i samsvar med nr. 2.2.2 bokstav c) eller nr. 2.2.2 bokstav d). 

b)  Følgende dyr kan forflyttes fra driftsenheten for å sendes direkte til slakting for konsum: 

— sauer med minst ett ARR-allel, 

— geiter, 

— dersom medlemsstaten beslutter det, lam og kje som er yngre enn tre måneder på slaktedato, 

— alle dyr dersom medlemsstaten har besluttet å anvende unntakene fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav b) 

i) og nr. 2.2.2 bokstav c) i). 

c)  Dersom medlemsstaten beslutter det, kan lam og kje forflyttes til en annen driftsenhet på dens 

territorium utelukkende for oppfôring før slakting, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

— I mottakerenheten skal det ikke finnes noen andre sauer eller geiter enn dem som fôres opp før 

slakting. 

— Ved utløpet av oppfôringsperioden skal lammene og kjeene som stammer fra driftsenheter 

underlagt utryddelsestiltak, transporteres direkte til et slakteri på territoriet til samme 

medlemsstat for slakting senest når de er 12 måneder gamle. 

3.5  Restriksjonene fastsatt i nr. 3.1–3.4 får fortsatt anvendelse for driftsenheten 

a)  fram til den dagen da det er bare sauer med genotype ARR/ARR i driftsenheten, forutsatt at det ikke 

finnes noen geiter i driftsenheten, eller 

b)  i en periode på to år fra den dagen alle tiltak nevnt i nr. 2.2.1, nr. 2.2.2 bokstav b) eller nr. 2.2.2 

bokstav c) er gjennomført, forutsatt at ingen andre tilfeller av TSE enn atypisk skrapesyke blir påvist 

i toårsperioden. Dersom et tilfelle av atypisk skrapesyke bekreftes i løpet av denne toårsperioden, 

skal driftsenheten også underlegges tiltakene nevnt i nr. 2.2.3. 

4.  Etter beslutning om å gjennomføre alternativ 3 som fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav d) eller unntaket fastsatt i nr. 

2.2.2 bokstav c) iii), skal følgende tiltak umiddelbart få anvendelse på driftsenheten: 

4.1  Driftsenheten skal underlegges en protokoll for skjerpet overvåking for TSE som omfatter undersøkelse 

for forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C 

del 3 nr. 3.2, av alle følgende dyr eldre enn 18 måneder, unntatt dyr med genotype ARR/ARR: 

a)  dyr som slaktes for konsum, 

b)  dyr som er selvdøde eller har blitt avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i forbindelse med 

en kampanje for utryddelse av sykdom. 

4.2  Bare følgende sauer kan innføres i driftsenheten: 

a)  hanndyr av sau med genotype ARR/ARR, 

b)  hunndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler. 

 Som unntak fra bokstav a) og b) kan en medlemsstat imidlertid tillate at dyr nevnt i bokstav c) og d) 

innføres i driftsenheten dersom rasen som oppdrettes i driftsenheten, er oppført av medlemsstaten 

som en lokal rase som står i fare for å forsvinne fra landbruket, i samsvar med vedlegg IV til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1974/2006(*), og dersom forekomsten av ARR-allelet hos rasen er 

lav: 

c)  hanndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, 

d)  hunndyr av sau uten VRQ-alleler. 

4.3  Bare følgende avlsværer og formeringsmateriale fra sauer kan brukes i driftsenheten: 

a)  hanndyr av sau med genotype ARR/ARR, 

b)  sæd fra værer med genotype ARR/ARR,  
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c)  embryoer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler. 

 Som unntak fra bokstav a), b) og c) kan en medlemsstat imidlertid tillate at avlsværer og formerings-

materiale fra sau nevnt i bokstav d), e) og f) innføres i driftsenheten dersom rasen som oppdrettes i 

driftsenheten, er oppført av medlemsstaten som en lokal rase som står i fare for å forsvinne fra 

landbruket, i samsvar med vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) nr. 1974/2006, og dersom 

forekomsten av ARR-allelet hos rasen er lav: 

d)  hanndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, 

e)  sæd fra hanndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, 

f)  embryoer uten VRQ-alleler. 

4.4  Forflytning av dyr fra driftsenheten skal være tillatt for destruering eller være underlagt følgende vilkår: 

a)  værer og søyer med genotype ARR/ARR kan forflyttes fra driftsenheten for ethvert formål, herunder 

avl, forutsatt at de flyttes til andre driftsenheter som er underlagt anvendelsen av tiltakene i samsvar 

med nr. 2.2.2 bokstav c) eller nr. 2.2.2 bokstav d), 

b)  Følgende dyr kan forflyttes fra driftsenheten for å sendes direkte til slakting for konsum: 

— enten sauer med minst ett ARR-allel, og dersom medlemsstaten beslutter det, lam og kje som er 

yngre enn tre måneder på slaktedato, 

— eller alle dyr, dersom medlemsstaten har besluttet å anvende unntaket fra alternativ 2 fastsatt i 

nr. 2.2.2 bokstav c) iii) eller alternativ 3 fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav d). 

c)  Dersom medlemsstaten beslutter det, kan lam og kje forflyttes til en annen driftsenhet på dens 

territorium utelukkende for oppfôring før slakting, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

— I mottakerenheten skal det ikke finnes noen andre sauer eller geiter enn dem som fôres opp før 

slakting. 

— Ved utløpet av oppfôringsperioden skal lammene og kjeene som stammer fra driftsenheter underlagt 

utryddelsestiltak, transporteres direkte til et slakteri på territoriet til samme medlemsstat for slakting 

senest når de er 12 måneder gamle. 

4.5  Forflytning av formeringsmateriale fra driftsenheten skal være underlagt følgende vilkår: Medlemsstaten 

skal sikre at verken sæd, embryoer eller egg sendes ut fra driftsenheten. 

4.6  I lammings- og kjeingsperioden er det forbudt å la sauer og geiter i en driftsenhet gå på fellesbeite med 

sauer og geiter fra andre driftsenheter. 

 Utenfor lammings- og kjeingsperioden skal fellesbeiting være underlagt restriksjoner fastsatt av 

medlemsstaten etter en begrunnet vurdering av alle epidemiologiske faktorer. 

4.7  Restriksjonene fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav a) og i nr. 4.1–4.6 skal fortsatt få anvendelse i en periode på to 

år etter at det siste tilfellet av annen TSE enn atypisk skrapesyke ble påvist i driftsenheter der alternativ 3 

fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav d) er blitt gjennomført. Dersom et tilfelle av atypisk skrapesyke bekreftes i 

løpet av denne toårsperioden, skal driftsenheten også underlegges tiltakene nevnt i nr. 2.2.3. 

 I driftsenheter der unntaket fra alternativ 2 i henhold til nr. 2.2.2 bokstav c) iii) har blitt gjennomført, skal 

restriksjonene fastsatt i nr. 2.2.2 bokstav a) og i nr. 4.1–4.6 få anvendelse inntil de dyr som er identifisert 

for avliving i samsvar med nr. 2.2.2 bokstav c), er fullstendig destruert eller slaktet for konsum; deretter 

kommer restriksjonene fastsatt i nr. 3 til anvendelse. 

KAPITTEL C 

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

DEL 1 

Allmenne krav 

1.  Avlsprogrammet skal konsentreres om besetninger med høy avlsverdi i samsvar med definisjonen i nr. 3 i 

vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/1003/EF.   
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 Medlemsstater som har et avlsprogram, kan likevel treffe beslutning om å tillate prøvetaking og bestemmelse 

av genotype hos bare avlsværer i besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet. 

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 et ledd i avlsprogrammet, herunder avlsværer 

det er tatt prøver av i besetninger som ikke deltar 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, herunder avlsværer som det tas prøver av i besetninger som ikke deltar i 

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, 

herunder fra avlsværer det er tatt prøver av i besetninger som ikke deltar i 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 

embryoer som er representative for de prionproteingenotypene som trolig vil bli sjeldne som følge av 

avlsprogrammet. 

7.  Det skal opprettes avlsprogrammer for hver rase, som skal ta 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 besetninger som deltar 

1.  Formålet med avlsprogrammet skal være å øke hyppigheten av ARR-allelet i besetningen og samtidig 

redusere forekomsten av de allelene som påviselig bidrar til mottakelighet for TSE. 

2.  Følgende minstekrav gjelder for besetningene som deltar: 

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

midler, 

b)  genotypen til 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, 

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 i besetningen. 

3.  Medlemsstatene kan beslutte å gi unntak fra kravene fastsatt i nr. 2 bokstav c) og d) for å beskytte raser og 

produksjonsegenskaper. 

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

som er lagt til grunn.  
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DEL 3 

Særlige regler for avlsværer som det tas prøver av i besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet 

1.  Avlsværer som det skal tas prøver av, skal identifiseres individuelt ved hjelp av sikre midler. 

2.  Værer som påvises å bære VRQ-allelet, skal ikke forlate driftsenheten, unntatt for å slaktes. 

DEL 4 

Rammeregler for godkjenning av sauebesetningers status som TSE-resistente 

1.  Etter rammereglene for godkjenning av sauebesetningers status som TSE-resistente skal TSE-resistent status 

godkjennes for sauebesetninger som på grunn 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 vedta 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, for undersøkelser for TSE i samsvar med 

vedlegg III. 

DEL 5 

Rapporter som medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen 

Medlemsstater som innfører nasjonale avlsprogrammer med sikte på utvelging av TSE-resistens i sine 

sauebestander, skal 

1.  underrette Kommisjonen om kravene i disse programmene, 

2.  oversende en årlig rapport til Kommisjonen. 

Rapporten for hvert kalenderår skal framlegges innen 31. mars det påfølgende år. 

  

(*) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

(**) EUT L 368 av 23.12.2006, s. 15.» 

4)  I vedlegg VIII skal kapittel A lyde: 

«KAPITTEL A 

Vilkår for handel innenfor Unionen med levende dyr, sæd og embryoer 

AVSNITT A 

Vilkår som gjelder for sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse 

1.  Besetninger med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke: 

1.1  Medlemsstatene kan etablere eller føre tilsyn med en offisiell ordning for godkjenning av driftsenheter 

med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke og driftsenheter med kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke. 

 De skal da føre en liste over driftsenheter med sauer og geiter med ubetydelig risiko og driftsenheter med 

kontrollert risiko for klassisk skrapesyke. 

1.2  En driftsenhet med sauer som har status som TSE-resistent på nivå 1 i henhold til vedlegg VII kapittel C 

del 4 nr. 1 bokstav a), og der ikke noe tilfelle av klassisk skrapesyke har vært bekreftet på minst sju år, 

kan godkjennes som driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. 

 En driftsenhet med sauer og/eller geiter kan også godkjennes som driftsenhet med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke dersom den har oppfylt følgende vilkår i minst sju år:  
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a)  Sauene og geitene er gitt et varig merke, og det føres register slik at dyrene kan spores tilbake til 

driftsenheten der de ble født. 

b)  Det føres register over forflytninger av sauer og geiter til og fra driftsenheten. 

c)  Bare følgende sauer og geiter kan innføres: 

 i)  sauer og geiter fra driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, 

 ii)  sauer og geiter fra driftsenheter som har oppfylt vilkårene fastsatt i bokstav a)–i) i minst sju år 

eller minst like lenge som den driftsenhet de skal føres inn i, 

iii)  sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR. 

d)  Driftsenheten blir regelmessig kontrollert for å verifisere overholdelse av bestemmelsene i bokstav 

a)–i) av en offisiell veterinær eller en veterinær godkjent for dette formål av vedkommende 

myndighet; dette skal skje minst en gang i året fra og med 1. januar 2014. 

e)  Ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har blitt bekreftet. 

f)  Alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som slaktes for konsum inspiseres av offentlig veterinær, 

og alle som viser tegn på kakeksi eller nevrologiske symptomer eller som er blitt nødslaktet, 

undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og 

protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Fram til og med 31. desember 2013 har alle sauer og geiter nevnt i vedlegg III kapittel A del II nr. 3 

eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller avlivet for andre formål enn slaktet for konsum, blitt 

undersøkt i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og 

protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Fra og med 1. januar 2014 skal alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller 

avlivet for andre formål enn slaktet for konsum, undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i 

samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i bokstav f) annet og tredje ledd kan medlemsstatene beslutte å 

anvende bestemmelsene i bokstav f) første ledd på sauer og geiter eldre enn 18 måneder uten 

kommersiell verdi som avlives på slutten av sitt produktive liv i stedet for å slaktes for konsum. 

 I tillegg til vilkårene fastsatt i bokstav a)–f) skal følgende vilkår oppfylles fra og med 1. januar 2014: 

g)  Bare embryoer/oocytter fra følgende sauer og geiter kan innføres: 

i)  embryoer/oocytter fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig eller kontrollert 

risiko for klassisk skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsstedet der de ble født, 

— de har siden fødselen blitt holdt i driftsenheter der det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av 

klassisk skrapesyke så lenge de har oppholdt seg der, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for oppsamling av 

embryoer/oocytter, 

ii)  embryoer/oocytter fra sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR. 

h)  Bare sæd fra følgende sauer og geiter kan innføres: 

i)  sæd fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsstedet der de ble født, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for sædoppsamling,  
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ii)  sæd fra værer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

i)  Sauene og geitene i driftsenheten har ingen direkte eller indirekte kontakt med, og beiter ikke på 

samme beite som sauer og geiter fra driftsenheter med lavere status. 

1.3  En driftsenhet med sauer og/eller geiter kan også godkjennes som driftsenhet med kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke dersom den har oppfylt følgende vilkår i minst tre år: 

a)  Sauene og geitene er gitt et varig merke, og det føres register slik at dyrene kan spores tilbake til 

driftsenheten der de ble født. 

b)  Det føres register over forflytninger av sauer og geiter til og fra driftsenheten. 

c)  Bare følgende sauer og geiter kan innføres: 

 i)  sauer og geiter fra driftsenheter med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, 

 ii)  sauer og geiter fra driftsenheter som har oppfylt vilkårene fastsatt i bokstav a)–i) i minst tre år 

eller minst like lenge som den driftsenhet de skal føres inn i, 

iii)  sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

d)  Driftsenheten blir regelmessig kontrollert for å verifisere overholdelse av bestemmelsene i bokstav 

a)–i), av en offisiell veterinær eller en veterinær godkjent for dette formål av vedkommende 

myndighet; dette skal skje minst en gang i året fra og med 1. januar 2014. 

e)  Ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har blitt bekreftet. 

f)  Alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som slaktes for konsum inspiseres av offentlig veterinær, 

og alle som viser tegn på kakeksi eller nevrologiske symptomer eller som er blitt nødslaktet, 

undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og 

protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Fram til og med 31. desember 2013 har alle sauer og geiter nevnt i vedlegg III kapittel A del II nr. 3 

eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller avlivet for andre formål enn slaktet for konsum, blitt 

undersøkt i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og 

protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Fra og med 1. januar 2014 skal alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller 

avlivet for andre formål enn slaktet for konsum, undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i 

samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C del 3 nr. 3.2. 

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i bokstav f) annet og tredje ledd kan medlemsstatene beslutte å 

anvende bestemmelsene i bokstav f) første ledd på sauer og geiter eldre enn 18 måneder uten 

kommersiell verdi som avlives på slutten av sitt produktive liv i stedet for å slaktes for konsum. 

 I tillegg til vilkårene fastsatt i bokstav a)–f) skal følgende vilkår oppfylles fra og med 1. januar 2014: 

g)  Bare embryoer/oocytter fra følgende sauer og geiter kan innføres: 

 i)  embryoer/oocytter fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig risiko eller med 

kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsstedet der de ble født, 

— de har siden fødselen blitt holdt i driftsenheter der det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av 

klassisk skrapesyke så lenge de har oppholdt seg der, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for oppsamling av 

embryoer/oocytter, 

ii)  embryoer/oocytter fra sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR.  
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h)  Bare sæd fra følgende sauer og geiter kan innføres: 

 i)  sæd fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig risiko eller med kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsstedet der de ble født, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for sædoppsamling, 

ii)  sæd fra værer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

i)  Sauene og geitene i driftsenheten har ingen direkte eller indirekte kontakt med og beiter ikke på 

samme beite som sauer og geiter fra driftsenheter med lavere status. 

1.4  Dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke bekreftes i en driftsenhet med ubetydelig eller kontrollert risiko 

for klassisk skrapesyke, eller i en driftsenhet der det er påvist en epidemiologisk forbindelse med en 

driftsenhet med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke som følge av 

undersøkelsen nevnt i kapittel B del 1 i vedlegg VII, skal driftsenheten med ubetydelig risiko eller 

kontrollert risiko for klassisk skrapesyke umiddelbart slettes fra listen nevnt i nr. 1.1. 

 Medlemsstaten skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstater som har importert sauer og geiter fra 

denne driftsenheten, eller sæd eller embryoer som er oppsamlet fra sauer og geiter som har blitt holdt i 

denne driftsenheten de siste sju årene når det gjelder driftsenheter med ubetydelig risiko, eller i de siste 

tre årene når det gjelder driftsenheter med kontrollert risiko. 

2.  Medlemsstater eller soner i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke 

2.1  Dersom en medlemsstat anser at risikoen for klassisk skrapesyke er ubetydelig på dens territorium eller 

en del av dens territorium, skal den framlegge relevant dokumentasjon for Kommisjonen, særlig med 

opplysninger om følgende: 

a)  Det har vært gjennomført en risikovurdering som har vist at det er iverksatt hensiktsmessige tiltak av 

tilstrekkelig varighet til å håndtere enhver risiko som er identifisert. Risikovurderingen skal være 

tilstrekkelig omfattende til at den kartlegger alle potensielle faktorer med hensyn til forekomsten av 

klassisk skrapesyke og setter dem i et historisk perspektiv, særlig 

 i)  import eller innførsel av sauer og geiter eller sæd og embryoer fra sauer og geiter som kan være 

infisert av klassisk skrapesyke, 

 ii)  kunnskapsnivået om saue- og geitebestandenes struktur og oppdrettspraksis, 

 iii)  fôringspraksis, herunder forbruk av kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, 

 iv)  import av melk og melkeprodukter fra sauer og geiter beregnet til bruk i fôr til sauer og geiter. 

b)  Det har blitt tatt prøver i minst sju år av sauer og geiter som har vist kliniske tegn som er forenlige 

med klassisk skrapesyke. 

c)  I minst sju år har et tilstrekkelig stort antall sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er 

representative for dyr som er slaktet, avlivet eller funnet selvdøde i driftsenheten, årlig vært 

gjenstand for undersøkelser som gjør det mulig å påvise klassisk skrapesyke med en sannsynlighet 

på 95 % dersom sykdommen er til stede i bestanden med en prevalens som overstiger 0,1 %, og det 

har ikke blitt rapportert noen tilfeller av klassisk skrapesyke i perioden. 

d)  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere er forbudt, og forbudet 

har vært håndhevet i hele medlemsstaten i minst sju år. 

e)  Innførsel fra andre medlemsstater av sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse, gjennomføres i 

samsvar med nr. 4.1 bokstav b) eller nr. 4.2. 

f)  Innførsel fra tredjestater av sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse, gjennomføres i samsvar 

med kapittel E eller kapittel H i vedlegg IX. 

2.2  Status som innebærer ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke i en medlemsstat eller i en sone i en 

medlemsstat, kan godkjennes i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 24 nr. 2.   
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 Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i opplysningene om sykdommen 

som er sendt inn i samsvar med nr. 2.1. 

 På bakgrunn av denne underretningen kan status som innebærer ubetydelig risiko godkjent i samsvar 

med nr. 2.2, trekkes tilbake etter framgangsmåten nevnt i artikkel 24 nr. 2. 

3.  Nasjonalt program for bekjempelse av klassisk skrapesyke: 

3.1  En medlemsstat som har et nasjonalt program for bekjempelse av klassisk skrapesyke som dekker hele 

dens territorium, 

a)  kan framlegge dette programmet for Kommisjonen med nærmere opplysninger om 

— fordelingen av klassisk skrapesyke i medlemsstaten, 

— begrunnelsen for det nasjonale bekjempelsesprogrammet, idet det tas hensyn til sykdommens 

alvor og nytte-kostnadsforholdet, 

— de statuskategorier som er definert for driftsenheter, og de standarder som må oppnås i hver slik 

kategori, 

— prøvingsmetodene som skal brukes, 

— overvåkingsordningene for det nasjonale bekjempelsesprogrammet, 

— tiltakene som skal treffes dersom en driftsenhet av noen grunn mister sin status, 

— tiltakene som skal treffes dersom resultatene av kontrollene som gjennomføres i samsvar med 

bestemmelsene i det nasjonale bekjempelsesprogrammet, er positive, 

b)  programmet nevnt i bokstav a) kan godkjennes dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i samme 

bokstav, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2; endringer av eller tillegg til programmene 

framlagt av medlemsstatene, kan godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2. 

3.2  Følgende medlemsstaters nasjonale programmer for bekjempelse av skrapesyke godkjennes herved: 

— Danmark 

— Østerrike 

— Finland 

— Sverige. 

4.  Handel innenfor Unionen med sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse 

 Følgende vilkår får anvendelse: 

4.1  Sauer og geiter: 

a)  Avlsdyr av sau og geit beregnet på andre medlemsstater enn medlemsstater med ubetydelig risiko 

for klassisk skrapesyke eller med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke skal 

 i)  komme fra en eller flere driftsenheter med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke; avlsdyr av sau og geit fra en eller flere driftsenheter som har oppfylt alle kravene 

fastsatt i nr. 1.3 bokstav a)–f) i en periode på minst tre år, kan imidlertid være gjenstand for 

handel innenfor Unionen fram til 31. desember 2014, eller  

 ii)  komme fra en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke, eller 

iii)  når det gjelder sauer, være av prionproteingenotypen ARR/ARR, forutsatt at de ikke kommer 

fra en driftsenhet som er underlagt restriksjonene fastsatt i vedlegg VII kapittel B nr. 3 og 4. 

b)  Sauer og geiter for alle formål unntatt umiddelbar slakting, beregnet på medlemsstater med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av 

skrapesyke skal 

 i)  komme fra en eller flere driftsenheter med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke; sauer og geiter fra en eller flere driftsenheter som har oppfylt alle kravene fastsatt i 

nr. 1.3 bokstav a)–i) i en periode på minst sju år, kan imidlertid være gjenstand for handel 

innenfor Unionen fram til 31. desember 2014, eller  
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 ii)  komme fra en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke, eller 

iii)  når det gjelder sauer, være av prionproteingenotypen ARR/ARR, forutsatt at de ikke kommer 

fra en driftsenhet som er underlagt restriksjonene fastsatt i vedlegg VII kapittel B nr. 3 og 4. 

4.2  Sæd og embryoer av sau og geit skal 

a)  oppsamles fra dyr som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i en eller flere driftsenheter med 

ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, eller 

b)  oppsamles fra dyr som i de tre siste årene før oppsamlingen uten avbrudd har vært holdt i en eller 

flere driftsenheter som har oppfylt alle kravene fastsatt i del 1 nr. 1.3 bokstav a)–f) i tre år, eller 

c)  oppsamles fra dyr som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i en stat eller sone med ubetydelig 

risiko for klassisk skrapesyke, eller 

d)  når det gjelder sæd fra sau, oppsamles fra hanndyr av sau med prionproteingenotype ARR/ARR, 

eller 

e)  når det gjelder embryoer fra sau, være av prionproteingenotype ARR/ARR. 

AVSNITT B 

Vilkår som gjelder for storfe 

 Det forente kongerike skal sørge for at storfe født eller oppdrettet på dets territorium før 1. august 1996 ikke 

sendes fra dets territorium til andre medlemsstater eller til tredjestater.» 

5)  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel C skal del A lyde: 

«AVSNITT A 

Produkter 

 Følgende produkter framstilt av storfe, sauer eller geiter som definert i nr. 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7, 

7.8 og 7.9 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 skal være underlagt 

vilkårene fastsatt i del B, C og D i dette kapittel, avhengig av opprinnelsesstatens BSE-risikokategori: 

— ferskt kjøtt, 

— kvernet kjøtt, 

— bearbeidet kjøtt, 

— kjøttprodukter, 

— smeltet animalsk fett, 

— fettgrever, 

— gelatin unntatt gelatin fra huder eller skinn, 

— behandlede tarmer.» 

b)  Kapittel D og E skal lyde: 

«KAPITTEL D 

Import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sauer eller geiter 

AVSNITT A 

Animalske biprodukter 

 Dette kapittel får anvendelse på følgende animalske biprodukter og avledede produkter i henhold til nr. 1 og 2 

i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009, forutsatt at nevnte produkter er av 

animalsk opprinnelse fra storfe, sauer eller geiter: 

a)  smeltet fett fra kategori 2-materiale, som er beregnet på bruk som organisk gjødsel eller jordforbedrings-

middel, som fastsatt i nr. 22 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller deres utgangsmateriale 

eller halvfabrikater, 

b)  bein eller beinprodukter fra kategori 2-materiale,  
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c)  smeltet fett fra kategori 3-materiale, som er beregnet på bruk som organisk gjødsel, jordforbedrings-

middel eller fôr, som fastsatt i nr. 22 og 25 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller deres 

utgangsmateriale eller halvfabrikater, 

d)  fôr til kjæledyr og tyggesaker til hunder, 

e)  blodprodukter, 

f)  bearbeidet animalsk protein, 

g)  bein eller beinprodukter fra kategori 3-materiale, 

h)  gelatin og kollagen fra andre materialer enn huder og skinn, 

i)  kategori 3-materiale og avledede produkter som ikke er nevnt i bokstav c)–h), unntatt: 

 i)  ferske huder og skinn, behandlede huder og skinn, 

 ii)  gelatin og kollagen fra huder og skinn, 

iii)  fettderivater. 

AVSNITT B 

Krav til hygienesertifikater 

 Ved import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sauer og geiter nevnt i del A skal det 

framlegges et hygienesertifikat som attesterer at 

a)  det animalske biproduktet eller avledede produktet ikke inneholder og ikke er framstilt av spesifisert 

risikomateriale eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og bortsett fra dyr som 

er født, uten avbrudd oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved beslutning truffet i samsvar med 

artikkel 5 nr. 2 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, at dyrene som det 

animalske biproduktet eller avledede produktet kommer fra, ikke er slaktet etter bedøving ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av 

sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen, eller 

b)  det animalske biproduktet eller avledede produktet verken inneholder eller er framstilt av andre 

materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som kommer fra dyr som er født, uten avbrudd 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. 

 I tillegg til bokstav a) og b) skal det ved import av animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i del A 

som inneholder melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter beregnet på bruk som fôr, framlegges et 

hygienesertifikat som er utfylt med følgende erklæringer: 

c)  De sauer og geiter som nevnte produkter er framstilt av, har siden fødselen uten avbrudd vært holdt i en 

stat der følgende vilkår er oppfylt: 

 i)  Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

 ii)  Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

iii)  Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sauer eller geiter ved mistanke om TSE 

eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

 iv)  Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

 v)  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere er forbudt, og forbudet 

har vært håndhevet i hele staten i minst sju år. 

d)  Melken og melkeproduktene fra sauer eller geiter kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt 

offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om TSE. 

e)  Melken og melkeproduktene fra sauer eller geiter kommer fra driftsenheter der det ikke har vært 

diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke på minst sju år, eller dersom et tilfelle av klassisk 

skrapesyke er blitt bekreftet 

 i)  er alle geiter og sauer i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler samt andre sauer med minst ett 

ARR-allel, eller  
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ii)  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og driftsenheten har i 

minst to år etter at det siste tilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet 

overvåking for TSE som omfatter undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i 

samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2, med hensyn til alle 

følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med genotypen ARR/ARR: 

— dyr som slaktes for konsum, og 

— dyr som er selvdøde eller har blitt avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i forbindelse 

med en kampanje for utryddelse av sykdom. 

KAPITTEL E 

Import av sauer og geiter 

 Ved import av sauer og geiter til Unionen skal det framlegges et helsesertifikat som attesterer at dyrene siden 

fødselen uten avbrudd har vært holdt i en stat der følgende vilkår er oppfylt: 

1.  Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

2.  Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

3.  Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

4.  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere er forbudt, og forbudet har 

vært håndhevet i hele staten i minst sju år. 

 I tillegg til vilkårene fastsatt i nr. 1–4 skal helsesertifikatet attestere at: 

5.  Ved import til Unionen av avlsdyr av sauer og geiter som er beregnet på andre medlemsstater enn 

medlemsstater med en ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller medlemsstater med et godkjent 

nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke som fastsatt i kapittel A avsnitt A nr. 3.2 i vedlegg 

VIII, skal følgende vilkår være oppfylt: 

— De importerte sauene og geitene kommer fra en eller flere driftsenheter som oppfyller kravene i 

kapittel A avsnitt A nr. 1.3 i vedlegg VIII, eller 

— de er sauer av prionproteingenotype ARR/ARR som kommer fra en driftsenhet som ikke har vært 

underlagt noen offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av BSE eller klassisk skrapesyke de 

to siste årene. 

6.  Ved import til Unionen av sauer og geiter for alle formål unntatt umiddelbar slakting, som er beregnet på 

en medlemsstat med en ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller som har et godkjent nasjonalt 

program for bekjempelse av skrapesyke som fastsatt i kapittel A avsnitt A nr. 3.2 i vedlegg VIII, skal 

følgende vilkår være oppfylt: 

— De kommer fra en eller flere driftsenheter som oppfyller kravene i kapittel A avsnitt A nr. 1.2 i 

vedlegg VIII, eller 

— de er sauer av prionproteingenotype ARR/ARR som kommer fra en driftsenhet som ikke har vært 

underlagt noen offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av BSE eller klassisk skrapesyke de 

to siste årene.» 

c)  Kapittel H skal lyde: 

«KAPITTEL H 

Import av sæd og embryoer av sauer og geiter 

 Ved import av sæd og embryoer av sauer og geiter til Unionen skal det framlegges et helsesertifikat som 

attesterer at donordyrene 

1.  siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i en stat der følgende vilkår er oppfylt: 

 i)  Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

 ii)  Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

iii)  Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

 iv)  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere er forbudt, og forbudet 

har vært håndhevet i hele staten i minst sju år,  
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2.  i de tre siste årene før oppsamlingen av sæden eller embryoene som eksporteres, uten avbrudd har vært 

holdt i en eller flere driftsenheter som i minst tre år har oppfylt alle kravene fastsatt i kapittel A avsnitt A 

nr. 1.3 bokstav a)–f) i vedlegg VIII, eller 

 i)  når det gjelder sæd fra sau, at sæden er oppsamlet fra hanndyr med prionproteingenotype ARR/ARR. 

ii)  når det gjelder embryoer fra sau, at embryoene er av prionproteingenotype ARR/ARR.» 

6)  I vedlegg X gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel C del 3 nr. 3.1 skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  Videre undersøkelse av positive tilfeller av BSE 

Prøver fra alle positive tilfeller av BSE skal sendes til et laboratorium som er utpekt av vedkommende 

myndighet, og som med godt resultat har gjennomgått egnethetsprøving organisert av Den europeiske 

unions referanselaboratorium i skjelneprøving av bekreftede tilfeller av BSE, der de skal undersøkes 

videre i samsvar med de metoder og protokoller som er fastsatt i Den europeiske unions 

referanselaboratoriums metode for klassifisering av TSE-isolater fra storfe(*). 

  

(*) http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf» 

b)  I vedlegg X kapittel C skal nr. 4 lyde: 

«4.  Hurtigprøver 

 Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal bare 

følgende metoder brukes som hurtigprøver ved overvåking av BSE hos storfe: 

— immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av proteinase K-resistent 

fragment PrPRes (Prionics-Check Western-prøve), 

— mikroplatebasert immunologisk analyse for påvisning av PrPSc (Enfer TSE versjon 3), 

— immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes (kort analyseprotokoll) 

gjennomført etter denaturering og konsentrering (Bio-Rad TeSeE SAP-hurtigprøve), 

— mikroplatebasert immunologisk analyse (ELISA) som påviser proteinase K-resistent PrPRes med 

monoklonale antistoffer (Prionics-Check LIA-prøve), 

— immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrP Sc-binding og et 

monoklonalt påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE 

Antigen Test Kit, EIA og IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA), 

— immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for 

påvisning av proteinase K-resistente PrP-fraksjoner (Prionics Check PrioSTRIP), 

— tosidig immunologisk analyse ved bruk av to ulike monoklonale antistoffer rettet mot to epitoper 

som finnes i fullt utfoldet PrP Sc hos storfe (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit), 

 Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal bare 

følgende metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av TSE hos sauer og geiter: 

— immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes (kort analyseprotokoll) 

gjennomført etter denaturering og konsentrering (Bio-Rad TeSeE SAP-hurtigprøve), 

— immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes ved hjelp av TeSeE 

Sheep/Goat Detection kit, gjennomført etter denaturering og konsentrering ved hjelp av TeSeE 

Sheep/Goat Purification kit (Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat-hurtigprøve), 

— immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrP Sc-binding og et 

monoklonalt påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE-

Scrapie Antigen Test Kit, EIA). 

— immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for 

påvisning av proteinase K-resistente PrP-fraksjoner (Prionics-hurtigprøve – Check PrioSTRIP SR, 

visuell avlesningsprotokoll). 
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 I alle hurtigprøver skal den vevsprøven som prøven skal utføres på, være i samsvar med produsentens 

bruksanvisning. 

 Produsentene av hurtigprøvene skal ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av Den europeiske 

unions referanselaboratorium, og som sikrer at prøvens kvalitet ikke endres. Produsentene må framlegge 

prøveprotokollene for Den europeiske unions referanselaboratorium. 

 Det kan foretas endringer av hurtigprøvene og prøveprotokollene bare dersom Den europeiske unions 

referanselaboratorium er underrettet på forhånd, og forutsatt at Den europeiske unions referanselaboratorium 

anser at endringen ikke påvirker hurtigprøvens følsomhet, nøyaktighet eller pålitelighet. Konklusjonen skal 

meddeles Kommisjonen og de nasjonale referanselaboratoriene.» 

 ____________  


