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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/27 

av 13. januar 2016 

om endring av vedlegg III og IV 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 fastsettes regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati hos dyr. Den får anvendelse på framstilling og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) I henhold til artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) nr. 999/2001 og kapittel B i vedlegg III til nevnte forordning skal 

medlemsstatene hvert år framlegge for Kommisjonen opplysninger om overvåking av overførbar spongiform 

encefalopati på deres territorium, og Kommisjonen skal framlegge et sammendrag av disse opplysningene for Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

3) Etter avtale mellom Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vil utarbeidingen og 

offentliggjøringen av Unionens årlig sammendragsrapport om overvåking og prøvetaking av drøvtyggere for å påvise 

forekomst av overførbar spongiform encefalopati bli overført til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

Kapittel B i vedlegg III til forordning (EU) nr. 999/2001 bør derfor endres for å gjenspeile disse nye reglene. 

4) I henhold til vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er det forbudt å fôre visse produksjonsdyr med bearbeidet 

animalsk protein, særlig protein fra andre dyr enn drøvtyggere. 

5) I henhold til kapittel II bokstav b) ii) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 kan fiskemel og fôrblandinger som 

inneholder fiskemel, brukes til fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra akvakulturdyr. 

6) I kapittel III avsnitt A nr. 3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt at bearbeidet animalsk protein i 

bulk fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger i bulk som inneholder slikt protein, skal transporteres i kjøretøyer 

og containere som ikke brukes til transport av fôr beregnet på andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra 

akvakulturdyr. Ettersom fiskemel og fôrblandinger som inneholder fiskemel er tillatt brukt i fôr til alle andre 

produksjonsdyr enn drøvtyggere, får denne bestemmelsen ikke anvendelse på fiskemel eller fôrblandinger som 

inneholder fiskemel. Kapittel III avsnitt A nr. 3 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 999/2001 bør derfor endres for å 

utelukke fiskemel. 

7) I kapittel V avsnitt E i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt at eksport av bearbeidet animalsk 

protein fra andre dyr enn drøvtyggere og av produkter som inneholder slikt protein, skal tillates bare dersom de er 

beregnet på bruk som ikke er forbudt i henhold til nevnte forordning, og dersom det før eksport er inngått en skriftlig 

avtale mellom vedkommende myndighet i eksportmedlemsstaten, eller Kommisjonen, og vedkommende myndighet i 

importtredjestaten, der det kreves at et foretak fra importtredjestaten skal respektere den tiltenkte bruken og ikke 

reeksportere bearbeidet animalsk protein eller produkter som inneholder slikt protein, til bruksformål som er forbudt i 

henhold til forordning (EF) nr. 999/2001. 

8) Dette kravet var opprinnelig beregnet på å bekjempe spredning av bovin spongiform encefalopati (BSE) på et tidspunkt 

da BSE var epidemisk i Unionen, og da det europeiske kontinentet var den delen av verden som var sterkest rammet av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 14.1.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 7. 

(1) EFT L 147 av 31.05.2001, s. 1. 
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epidemien. BSE-situasjonen i Unionen er imidlertid betydelig forbedret siden den gang. I 2013 ble det rapportert om sju 

tilfeller av BSE i Unionen og i 2014 var det 11 rapporterte tilfeller, sammenlignet med 2116 rapporterte tilfeller i 2001 

og 2124 rapporterte tilfeller i 2002. Denne forbedringen i BSE-situasjonen i Unionen gjenspeiles i det faktum at 20 

medlemsstater i Unionen nå er anerkjent som stater med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(1), som endret. 

9) Kravet i kapittel V avsnitt E i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 om at det skal inngås en skriftlig avtale med 

bestemmelsestredjestaten som en forutsetning for eksport av bearbeidet protein fra andre dyr enn drøvtyggere og 

produkter som inneholder slikt protein, og forbudet mot at disse produktene brukes i tredjestater som fôr til produk-

sjonsdyr, bortsett fra akvakulturdyr, bør derfor oppheves. 

10) I kapittel IV avsnitt D i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes vilkår for framstilling og bruk av bearbei-

det animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere som er beregnet på fôring av akvakulturdyr, og fôrblandinger som 

inneholder slikt protein, som krever et fullstendig skille mellom materialer fra drøvtyggere og andre dyr enn drøv-

tyggere på hvert trinn i produksjonslinjen samt regelmessig prøvetaking og analyse for å kontrollere fravær av kryss-

kontaminering. Disse vilkårene bør også kreves for bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og 

fôrblandinger som inneholder slikt protein, som er beregnet på eksport, for å sikre at sikkerhetsnivået for bearbeidet 

animalsk protein og fôrblandinger som inneholder slikt protein, som eksporteres, er det samme som for dem som brukes 

på Unionens territorium. 

11) Ettersom fôr til kjæledyr og fiskemel framstilles i bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til framstilling av 

produkter fra akvatiske dyr, unntatt havpattedyr, eller til produksjon av fôr til kjæledyr, bør kravet om at eksport bare er 

tillatt fra virksomheter som oppfyller kravene i kapittel IV avsnitt D i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, ikke 

få anvendelse på fôr til kjæledyr eller på fiskemel. 

12) Kapittel V avsnitt E i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001 skal kapittel B lyde: 

KAPITTEL B 

KRAV TIL RAPPORTERING OG REGISTRERING 

I.  KRAV TIL MEDLEMSSTATENE 

A. Opplysninger som skal tas med i medlemsstatenes årlige rapporter i samsvar med artikkel 6 nr. 4 

1.  Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 1 er underlagt offisielle restriksjoner 

på forflytning. 

2.  Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 2 har gjennomgått laboratorieunder-

søkelse, herunder resultatene av hurtigprøvene og de bekreftende prøvene (antall positive og negative tilfeller) og, 

når det gjelder storfe, aldersfordelingen hos alle undersøkte dyr. Aldersfordelingen bør grupperes som følger: 

«under 24 måneder», inndelt i 12-månedersperioder mellom 24 og 155 måneder, og «over 155 måneder». 

3.  Antall besetninger der tilfeller av sauer og geiter under mistanke er meldt og undersøkt i samsvar med artikkel 12 

nr. 1 og 2. 

4.  Antall storfe som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del I nr. 2.1, 2.2, 3.1 og 5. Metoden for 

utvelging av prøver, resultatene av hurtigprøvene og de bekreftende prøvene og aldersfordelingen hos de 

undersøkte dyrene, gruppert som fastsatt i nr. 2, skal angis.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84). 
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5.  Antall sauer og geiter og besetninger som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del II nr. 2, 3, 5 og 

6, samt metoden for utvelging av prøver og resultatene av hurtigprøvene og de bekreftende prøvene. 

6.  Den geografiske fordelingen, herunder opprinnelsesstaten dersom den ikke er den samme som rapporteringsstaten, 

av positive tilfeller av BSE og skrapesyke. Det bør opplyses om fødselsår og om mulig fødselsmåned for hvert 

enkelt tilfelle av TSE hos storfe, sauer og geiter. TSE-tilfeller som vurderes som atypiske, skal angis. For tilfeller 

av skrapesyke skal resultatene av den første og andre molekylære undersøkelsen nevnt i vedlegg X kapittel C 

nr. 3.2 bokstav c) rapporteres. 

7.  Antall prøver og bekreftede TSE-tilfeller per art hos andre dyr enn storfe, sauer og geiter. 

8.  Genotype og om mulig rase for hver sau som enten er påvist å være positiv for TSE, eller som det er tatt prøve av i 

samsvar med kapittel A del II nr. 8.1. eller 8.2. 

B. Rapporteringsperioder 

Utarbeidingen av rapporter som inneholder opplysningene nevnt i avsnitt A, og som sendes til Kommisjonen (som skal 

sende den til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) månedlig i det elektroniske formatet som 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er blitt enige om, eller, når 

det gjelder opplysningene nevnt i nr. 8, kvartalsvis, kan utgjøre den årlige rapporten som kreves i henhold til artikkel 6 

nr. 4, forutsatt at opplysningene ajourføres når tilleggsopplysninger blir tilgjengelige. 

II.  OPPLYSNINGER SOM SKAL INNGÅ I UNIONENS SAMMENDRAGSRAPPORT 

Unionssammendraget skal framlegges i form av tabeller som minst inneholder opplysningene nevnt i del I.A for hver 

medlemsstat. 

Fra 1. januar 2016 skal Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet analysere opplysningene nevnt i del I, og 

innen utgangen av november offentliggjøre en sammendragsrapport om tendenser og kilder til overførbar spongiform 

encefalopati i Unionen. 

III.  REGISTRE 

1.  Vedkommende myndighet skal føre registre over opplysningene nevnt i del I.A, som skal oppbevares i sju år. 

2.  Laboratoriet som utfører undersøkelsene, skal i sju år oppbevare registre med alle opplysninger fra prøvene, særlig 

laboratoriejournaler og, eventuelt, parafinblokker og fotografier av Western blot.» 

Artikkel 2 

I kapittel III avsnitt A i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Bearbeidet animalsk protein i bulk, unntatt fiskemel, fra andre dyr enn drøvtyggere, og fôrblandinger i bulk som 

inneholder slikt bearbeidet animalsk protein, skal transporteres i kjøretøyer og containere som ikke brukes til transport 

av fôr beregnet på andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra akvakulturdyr.» 

Artikkel 3 

I kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 skal avsnitt E lyde: 

«AVSNITT E 

Eksport av bearbeidet animalsk protein og produkter som inneholder slikt protein 

1.  Eksport av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og produkter som inneholder slikt protein, skal være forbudt.  
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 Som unntak gjelder forbudet ikke for bearbeidet fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøv-

tyggere, og som er behandlet i godkjente anlegg for framstilling av fôr til kjæledyr i samsvar med artikkel 24 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, og som er emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk. 

2.  Eksport av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, eller av fôrblandinger som inneholder slikt protein, 

er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det bearbeidede animalske proteinet fra andre dyr enn drøvtyggere skal komme fra bearbeidingsanlegg som ute-

lukkende brukes til bearbeiding av animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere fra slakterier og nedskjærings-

anlegg nevnt i kapittel IV avsnitt D bokstav a), eller fra godkjente bearbeidingsanlegg som er oppført på offentlig 

tilgjengelige lister nevnt i kapittel V avsnitt A bokstav d). 

b)  Fôrblandingene som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, skal komme fra godkjente 

virksomheter som er oppført på offentlig tilgjengelige lister nevnt i kapittel V avsnitt A bokstav e), og skal være 

emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk. 

3.  Vilkårene fastsatt i nr. 2 får ikke anvendelse på 

a)  fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og som er behandlet i 

godkjente anlegg for framstilling av fôr til kjæledyr i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som 

er emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk, 

b)  fiskemel og fôrblandinger som ikke inneholder annet bearbeidet animalsk protein enn fiskemel.» 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


