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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1162 

av 15. juli 2015 

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

regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*) 

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) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos dyr. Den får anvendelse på produksjon og markedsføring av levende dyr og produkter av 

animalsk opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) I nr. 1 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 betegnes visse vev fra storfe, sauer og geiter som spesifisert 

risikomateriale (heretter kalt «SRM»), dersom de kommer fra dyr med opprinnelse i en medlemsstat eller en tredjestat, 

eller i en av deres regioner, med en kontrollert eller ikke fastsatt risiko for bovin spongiform encefalopati (heretter kalt 

«BSE»). I nr. 2 i nevnte vedlegg utvides listen over vev som betegnes som SRM til medlemsstater med statusen 

ubetydelig BSE-risiko, men ikke til tredjestater med samme status. Medlemsstater med en ubetydelig BSE-risiko skal 

derfor fjerne og destruere SRM, mens import til Unionen av slikt vev fra tredjestater med en ubetydelig BSE-risiko er 

tillatt. 

3) Verdens dyrehelseorganisasjon (heretter kalt «OIE») anbefaler bare at SRM som stammer fra storfe med opprinnelse i 

stater med en kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko, utelukkes fra internasjonal handel, mens ingen slik utelukking 

anbefales for storfe med opprinnelse i stater med en ubetydelig BSE-risiko(2). 

4) Ifølge Kommisjonens strategidokument om overførbar spongiform encefalopati 2010–2015(3) kan den nåværende 

forpliktelsen for medlemsstater med statusen ubetydelig risiko til å fjerne SRM fra næringsmiddel- og fôrkjeden, 

revideres dersom et økende antall medlemsstater oppnår en slik status. I og med vedtakelsen 20. oktober 2014 av 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/732/EU(4), som bygger på OIEs resolusjon nr. 18 av mai 2014(5), er 17 

medlemsstater i Unionen anerkjent som stater med en ubetydelig BSE-risiko. 

5) Det anses på nåværende tidspunkt for tidlig å tillate at alt vev fra storfe som for øyeblikket er klassifisert som SRM, 

brukes i næringsmiddelkjeden i medlemsstater med en ubetydelig BSE-risiko, ettersom det fremdeles er en viss 

vitenskapelig usikkerhet med hensyn til atypisk BSE.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 16.7.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2015 av 30. oktober 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 5. 

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

(2) Artikkel 11.4.14 i OIEs helseregelverk for landdyr, 2014-utgaven (OIE — Terrestrial Animal Health Code — V 8 — 15.7.2014). 

(3) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet og Rådet — TSE-veikart 2 — Et strategidokument om overførbar spongiform encefalopati for 

2010-2015, KOM(2010) 384 endelig. 

(4) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 20. oktober 2014 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Bulgaria, 

Estland, Kroatia, Latvia, Luxembourg, Ungarn, Malta, Portugal og Slovakia (EUT L 302 av 22.10.2014, s. 58). 

(5) Resolusjon nr. 18, «Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries», vedtatt av OIEs World 

Assembly of Delegates 27. mai 2014 (82 GS/FR — Paris, mai 2014). 
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6) 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 overførbar spongiform encefalopati (TSE) hos dyr og mennesker (heretter kalt «den 

felles uttalelsen fra EFSA og ECDC»)(6). I denne felles uttalelsen bekreftet EFSA og ECDC at atypiske former for BSE 

er påvist hos storfe, og det ble skjelnet mellom klassisk BSE, L-type atypisk BSE og H-type atypisk BSE. 

7) Ifølge denne felles uttalelsen er det flere elementer som tyder på at L-type atypisk BSE-agens har et zoonotisk potensial. 

Disse elementene er derimot fraværende for H-type atypisk BSE-agens. I den felles uttalelsen ble det dessuten påpekt at 

den usedvanlig høye alderen på alle identifiserte tilfeller av H-type atypisk BSE og L-type atypisk BSE og deres 

tilsynelatende lave prevalens i populasjonen kan tyde på at disse atypiske BSE-formene oppstår spontant, uavhengig av 

fôringsrutiner. BSE-overvåkingssystemet i Unionen viste en svært lav prevalens og et relativt konstant nivå av atypiske 

BSE-tilfeller de senere årene. 

8) Den 11. januar 2011 offentliggjorde EFSA en vitenskapelig uttalelse om revisjonen av den kvantitative risikovur-

deringen av BSE-risikoen forbundet med animalske proteiner(7) («EFSAs uttalelse av 2011»). Av denne vitenskapelige 

uttalelsen framgår det at 90 % av den samlede smittsomheten i et klinisk tilfelle av BSE er forbundet med vev fra 

sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. Nærmere bestemt anslås det i uttalelsen at 65 % av den samlede 

smittsomheten i et klinisk tilfelle av BSE er forbundet med hjernen og 26 % med ryggmargen. 

9) Den 11. juli 2014 offentliggjorde EFSA en vitenskapelig rapport om en protokoll for videre laboratorieundersøkelser av 

fordelingen av smittsomhet av atypisk BSE(8). Ifølge denne vitenskapelige rapporten viser samlede data at klassisk BSE 

har den samme vevsfordelingen som atypiske BSE-tilfeller, med høyere titer av infeksiøse prionproteiner og/eller 

smittsomhet i sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. 

10) Av alle disse årsakene bør hjerne og ryggmarg fra storfe på over 12 måneder med opprinnelse i en medlemsstat med en 

ubetydelig BSE-risiko, fortsatt stå på SRM-listen i påvente av ytterligere kunnskap om risikoen forbundet med atypisk 

BSE. 

11) På grunn av de praktiske vanskelighetene med å sikre at knoklene i kraniet ikke forurenses med hjernevev, bør også 

kraniet til storfe på over 12 måneder med opprinnelse i en medlemsstat med en ubetydelig BSE-risiko fortsatt betegnes 

som SRM. 

12) De dataene EFSA har undersøkt, gjelder hovedsakelig Europa, ettersom EU har et svært pålitelig overvåkingssystem. 

Det pågår drøftinger på OIE-plan om å revidere kapittelet om BSE i OIEs helseregelverk for landdyr på bakgrunn av 

nylig tilegnet kunnskap om atypisk BSE. Unionsreglene for SRM i medlemsstater og tredjestater med en ubetydelig 

BSE-risiko bør revideres i lys av resultatet av disse drøftingene. 

13) Det er ikke kjent at kranium, hjerne, ryggmarg og øyne fra storfe på over 12 måneder importeres til Unionen. 

14) For å sikre mer ensartede vilkår for markedsføring av varer fra medlemsstatene sammenlignet med import av varer fra 

tredjestater, samtidig som det tas hensyn til den mulige gjenværende risikoen forbundet med bruken av visse vev i 

næringsmiddel- og/eller fôrkjeden, bør tilleggskravet som utvider forbudet mot SRM fra storfe, til medlemsstater med 

en ubetydelig BSE-risiko, derfor oppheves, unntatt for kranium, hjerne og ryggmarg fra storfe på over 12 måneder. 

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

16) Dersom framtidig vitenskapelig dokumentasjon viser risikoer for menneskers helse som for øyeblikket ikke er kjent, bør 

unionsreglene med hensyn til SRM i medlemsstater og tredjestater med en ubetydelig BSE-risiko revideres. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

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

(7) EFSA Journal 2011; 9(1):1947. 

(8) EFSA Journal 2014; 12(7):3798. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 2 lyde: 

«2. Særlige krav til medlemsstater med en ubetydelig BSE-risiko 

Vev oppført i nr. 1 bokstav a) i) og bokstav b) fra dyr med opprinnelse i medlemsstater med en ubetydelig BSE-risiko, 

anses som spesifisert risikomateriale.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


