
20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/59 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1396 

av 18. august 2016 

om endring av visse vedlegg 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) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos storfe, sau og geit. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av 

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

2) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes kriteriene for bestemmelse av BSE-statusen i stater eller regioner i 

henhold til artikkel 5 nr. 2 i nevnte forordning. Disse kriteriene er basert på vilkårene fastsatt i kapittelet om bovin 

spongiform encefalopati (BSE) i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr. 

3) I mai 2015 foretok OIEs verdensforsamling av delegater endringer i kapittelet om BSE i OIEs helseregelverk for landdyr 

ved å tilføye følgende punktum i artikkel 11.4.1 i regelverket: «Med henblikk på offentlig anerkjennelse av BSE-

risikostatus omfatter BSE ikke «atypisk BSE», en form av sykdommen som antas å forekomme spontant i alle 

storfepopulasjoner i svært lite omfang»(2). Atypisk BSE bør derfor ikke omfattes av definisjonen av «BSE» i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 999/2001. 

4) Vedlegg III, V og VII til forordning (EF) nr. 999/2001 inneholder en rekke henvisninger til rådsdirektiv 64/433/EØF(3), 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002(4) og kommisjonsforordning (EF) nr. 1974/2006(5). Ettersom 

disse tre rettsaktene er blitt opphevet, bør henvisninger i vedleggene til forordning (EF) nr. 999/2001 ajourføres. 

5) De særlige kravene fastsatt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 som gjelder fjerning av spesifisert risikomateriale 

fra storfe som har opprinnelse i medlemsstater med ubetydelig BSE-risiko ble endret ved kommisjonsforordning (EU) 

2015/1162(6). Som følge av denne endringen bør også visse bestemmelser om fjerning av spesifisert risikomateriale fastsatt 

i vedlegg V og vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres, som angitt nedenfor. 

6) I samsvar med endringen foretatt ved forordning (EU) 2015/1162 av de særlige kravene til medlemsstater med ubetydelig 

BSE-risikostatus angitt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001, er for det første mandler ikke lenger definert som 

spesifisert risikomateriale dersom de stammer fra storfe som har opprinnelse i medlemsstater med ubetydelig BSE-risiko. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 225 av 19.8.2016, s. 76, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 8. 

(1) EFT L 147 av 31.05.2001, s. 1. 

(2) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm 

(3) Rådsdirektiv 64/433/EØF av 26. juni 1964 om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt kjøtt (EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er 

beregnet på konsum (EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1974/2006 av 15. desember 2006 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av råds-

forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til utvikling i landdistriktene fra Det europeiske fond for utvikling av landdistriktene (EAFRD) 

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

(6) 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 (EUT L 188 av 

16.7.2015, s. 3). 
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Kravet om at tunger fra storfe skal tas ut ved et tverrsnitt rostralt for tungebeinets framspring, i henhold til nr. 7 i vedlegg V 

til forordning (EF) nr. 999/2001, bør derfor bare gjelde storfe som har opprinnelse i medlemsstater med kontrollert eller 

ikke-fastsatt BSE-risiko. Nr. 7 i nevnte vedlegg V bør derfor endres. 

7) I samsvar med endringen foretatt ved forordning (EU) 2015/1162 av vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 

defineres for det annet virvelsøylen som spesifisert risikomateriale bare for et mindretall av storfe i Unionen. Idet det tas 

hensyn til utviklingen i den epidemiologiske situasjonen i Unionen og behovet for å redusere den administrative byrden 

for driftsansvarlige, bør kravet i nr. 11.3 bokstav a) i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 om at det på merkingen 

av skrotter skal være angitt at virvelsøylen er fjernet, endres som følger: Mens kravet hittil har vært at det på merkingen 

av skrotter, eller stykker for engrossalg av storfe som inneholder virvelsøylen, skal være en blå stripe dersom det ikke 

kreves at virvelsøylen fjernes, bør det etter en overgangsperiode være angitt en rød stripe på merkingen av skrotter eller 

stykker for engrossalg av storfe som inneholder virvelsøylen, dersom det kreves at virvelsøylen fjernes. 

8) Den samme endringen av kravet om angivelse av en blå stripe når fjerning av virvelsøylen ikke er påkrevd til et krav om 

angivelse av en rød stripe når fjerning av virvelsøylen er påkrevd, bør få anvendelse på produkter av storfe som 

importeres til Unionen. Kapittel C avsnitt C nr. 3 og avsnitt D nr. 3 i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 999/2001 bør 

derfor endres. 

9) For å gi markedsdeltakere og vedkommende myndigheter i og utenfor Unionen nødvendig tid til å tilpasse seg denne 

nye ordningen med krav om en rød stripe når fjerning av virvelsøylen er påkrevd, bør denne bestemmelsen tre i kraft 

etter en overgangsperiode fram til 30. juni 2017. 

10) I artikkel 8 nr. 3 i forordning (EF) nr. 999/2001 forbys praksisen i medlemsstater eller regioner i medlemsstater med 

kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko med at sentralnervevev hos storfe, sau eller geit hvis kjøtt er beregnet på 

konsum eller fôr, ødelegges ved at et avlangt stavformet instrument etter bedøving føres inn i kraniet, eller ved at gass 

sprøytes inn i kraniehulen etter bedøving. Nr. 6 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 utvider nevnte forbud til å 

omfatte medlemsstater med ubetydelig BSE-risiko, inntil alle medlemsstater er klassifisert som stater med ubetydelig 

BSE-risiko. Ettersom atypisk BSE anses en sykdom som oppstår spontant ved en lav prevalens også i stater med 

ubetydelig BSE-risiko, bør nevnte forbud fortsatt gjelde etter at alle medlemsstater er klassifisert som stater med 

ubetydelig BSE-risiko. Nr. 6 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres slik at nevnte 

tidsbegrensning fjernes. 

11) I kapittel A avsnitt A nr. 2 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for godkjenning av status 

som medlemsstat eller område i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. Finland og Sverige 

inngav henholdsvis 25. juni 2014 og 24. august 2014 en søknad til Kommisjonen om anerkjennelse av status som en stat 

med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. 

12) Kommisjonen anmodet 13. januar 2015 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om vitenskapelig 

og teknisk bistand for å vurdere om Finland og Sverige, i sine respektive søknader, dokumenterte samsvar med nr. 2.1 

bokstav c) og nr. 2.2 i kapittel A avsnitt A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001. 

13) EFSA offentliggjorde 19. november 2015 to vitenskapelige rapporter som svar på Kommisjonens anmodning(1) 

(«EFSAS rapporter»). I EFSAs rapporter konkluderes det med at på grunnlag av testfølsomheten i henhold til tidligere 

vurderinger av diagnostiske kartleggingstester foretatt av EFSA og Det felles forskningssenterets institutt for 

referansematerialer og målinger (IRMM), har Sverige påvist oppfyllelse av kravene i nr. 2.1 bokstav c) i avsnitt A 

kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 for hvert av de siste sju årene, og Finland har påvist 

oppfyllelse av kravene for hvert av de siste sju årene, bortsett fra i 2010, da konfidensnivået for påvisning av klassisk 

skrapesyke med en prevalens som overstiger 0,1%, var 94,73 %. Siden forskjellen mellom et konfidensnivå på 

  

(1) «Vurdering av Sveriges søknad om anerkjennelse som en stat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke» (EFSA Journal 

2015;13(11):4292) og «Vurdering av Finlands søknad om anerkjennelse som en stat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke» (EFSA 

Journal 2015;13(11):4293). 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/61 

 

94,73 prosent og 95 prosent er ubetydelig når det gjelder risikoen for at et tilfelle av klassisk skrapesyke ikke oppdages, 

og siden kriteriet i nr. 2.1 bokstav c) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 var oppfylt for 

alle de seks andre årene, kan kriteriet anses som oppfylt for de siste sju årene. 

14) EFSAs rapporter konkluderer også med at på grunnlag av testfølsomheten, i henhold til tidligere vurderinger av 

kartleggingstester som er foretatt av EFSA og IRMM, vil overvåkningen som Sverige og Finland har til hensikt å 

gjennomføre når det gjelder klassisk skrapesyke i framtiden, oppfylle kravene i nr. 2.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg 

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

15) Idet det tas hensyn til EFSAS rapporter og et positivt resultat av Kommisjonens vurderingen av søknadene når det 

gjelder de andre kriteriene fastsatt i nr. 2.1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, bør 

Finland og Sverige derfor oppføres som medlemsstater med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. 

16) Nr. 3.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 inneholder en liste over de medlemsstatene 

som har et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av klassisk skrapesyke. Siden Finland og Sverige nå bør 

oppføres i nr. 2.3 i nevnte avsnitt, som medlemsstater med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, bør de slettes fra 

listen over medlemsstater med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av klassisk skrapesyke i nr. 3.2 i nevnte 

avsnitt, siden nevnte status gir garantier utover dem som er fastsatt i et godkjent nasjonalt bekjempelsesprogram. 

17) I nr. 1.2 og 1.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes vilkårene som skal 

oppfylles for at en driftsenhet skal anerkjennes som en driftsenhet med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke. I nr. 4 i nevnte avsnitt angis vilkårene som gjelder skrapesyke som skal oppfylles ved handel innenfor 

Unionen med sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse. 

18) I artikkel 3 nr. 1 bokstav i) i forordning (EF) nr. 999/2001 defineres dessuten en driftsenhet som ethvert sted der dyr 

som omfattes av nevnte forordning, holdes, oppdrettes, håndteres eller utstilles. Sædstasjoner og zoologiske hager skal 

derfor anses som driftsenheter, og være underlagt vilkårene fastsatt i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001. 

19) Ettersom risikoen for spredning av skrapesyke via hanndyr av sau og geit som holdes på sædstasjoner som er godkjent 

og under tilsyn i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF(1) er begrenset, er det 

hensiktsmessig å fastsette særlige vilkår for sædstasjoner i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001. 

20) I disse vilkårene bør det fastsettes at en driftsenhet med ubetydelig, henholdsvis kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, 

kan innføre sauer og geiter fra en sædstasjon, forutsatt at: i) sædstasjonen er godkjent og under tilsyn i samsvar med 

vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, ii) sædstasjonen har ikke hatt noe tilfelle av klassisk skrapesyke i løpet av de siste sju, 

henholdsvis de siste tre årene, (iii) bare følgende sauer og geiter er innført til sædstasjonen i løpet av de siste sju, 

henholdsvis de siste tre årene: sauer og geiter fra driftsenheter der sauer og geiter er merket permanent og det er ført register 

over forflytninger av sauer og geiter til og fra driftsenheten, der ikke noe tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt påvist i løpet 

av de siste sju, henholdsvis de siste tre årene, og som har gjennomgått regelmessig kontroll av en offentlig veterinær eller 

en veterinær godkjent av vedkommende myndighet, iv) sædstasjonen har truffet biosikkerhetstiltak for å sikre at sauer og 

geiter fra driftsenheter med forskjellig status for skrapesyke ikke kommer i kontakt på sædstasjonen. Nr. 1.2 bokstav c) og 

nr. 1.3 bokstav c) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

21) I tillegg bør vilkårene som gjelder skrapesyke ved handel innenfor Unionen med sæd og embryoer fastsatt i nr. 4.2 i 

avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 endres for å ta hensyn til de særlige vilkårene for 

sædstasjoner som er nevnt i ovennevnte betraktning. Videre bør en henvisning til disse særlige vilkårene også innføres i 

vilkårene for import av sæd og embryoer fra sau og geit fastsatt i kapittel H i vedlegg IX til forordning (EF) 

nr. 999/2001.  

  

(1) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med og import til Fellesskapet av dyr, sæd, egg 

og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse, fastsatt i de særlige fellesskapsbestemmelsene oppført i del I vedlegg A til 

direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 
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22) Vilkårene for handel innenfor Unionen med sau og geit fastsatt i nr. 4.1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001 tar sikte på å hindre spredning av klassisk skrapesyke hos produksjonsdyr som holdes i 

driftsenheter. Ettersom forflytning av sauer og geiter utelukkende mellom zoologiske hager ikke har noen virkning på 

statusen for skrapesyke hos sau og geit som holdes som produksjonsdyr i Unionen, bør disse særlige vilkårene ikke få 

anvendelse på sauer og geiter som holdes i og flyttes utelukkende mellom zoologiske hager som omfattes av 

definisjonen av godkjente organer, institutter eller stasjoner som fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i rådsdirektiv 

92/65/EØF. Slike dyr bør derfor unntas fra vilkårene fastsatt i nr. 4.1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001. 

23) Kravene som gjelder skrapesyke ved handel innenfor Unionen med levende sauer og geiter fastsatt i nr. 4.1 i avsnitt A 

kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 er vanskelige å oppfylle når det gjelder handel innenfor 

Unionen med visse sjeldne raser. For å unngå innavl, og for å bevare det genetiske mangfoldet i populasjoner av sjeldne 

raser, er regelmessig utveksling av slike dyr mellom medlemsstatene nødvendig. Det bør derfor fastsettes særlige vilkår 

for handel innenfor Unionen med sauer og geiter av sjeldne raser. Disse særlige vilkårene bør muliggjøre handel 

innenfor Unionen med sauer eller geiter av sjeldne raser som ikke oppfyller kravene i nr. 4.1 avsnitt A kapittel A i 

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

24) Begrepet «sjelden rase» er ikke uttrykkelig definert i Unionens regelverk. I artikkel 7 nr. 2 og 3 i delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 807/2014(1) fastsettes imidlertid vilkårene for når forpliktelser under tiltakene for miljø- og 

klimavennlig landbruk kan inngås, for oppdrett av lokale raser som står i fare for å forsvinne fra landbruket. I henhold til 

disse vilkårene skal særlig et behørig anerkjent og relevant teknisk organ registrere og føre stamboken for rasen.  

I samsvar med rådsdirektiv 89/361/EØF(2) skal et slikt teknisk organ være en avlsorganisasjon eller et avlslag som er 

offisielt godkjent av medlemsstaten der avlsorganisasjonen eller avlslaget er etablert, eller av et offentlig kontor i den 

aktuelle medlemsstaten. 

25) I forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor lokale raser som står i fare for å forsvinne fra landbruket defineres som de 

saue- og geiteraser som oppfyller vilkårene i artikkel 7 nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) nr. 807/2014, og som 

omfattes av et bevaringsprogram som gjennomføres av en avlsorganisasjon eller -forening som er godkjent i samsvar 

med direktiv 89/361/EØF eller av en offentlig instans i den aktuelle medlemsstaten. 

26) Avsnitt B kapittel C i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres for å tillate import til Unionen av 

produkter av storfe, sau eller geit fra tredjestater med en ubetydelig BSE-risiko også når disse produktene er framstilt av 

råstoffer som helt eller delvis kommer fra stater med kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko, forutsatt at spesifisert 

risikomateriale er fjernet fra råstoffer som stammer fra stater med kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko. 

27) Vedlegg II, III, V, VII, VIII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

28) 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 

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

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 807/2014 av 11. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 1305/2013 om 

støtte til utvikling i landdistriktene fra Det europeiske fond for utvikling av landdistriktene (EAFRD) og om innføring av overgangs-

bestemmelser (EUT L 227 av 31.7.2014, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 89/361/EØF av 30. mai 1989 om renrasede avlsdyr av sau og geit (EFT L 153 av 6.6.1989, s. 30). 
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Artikkel 2 

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

Endringene av vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 i henhold til punkt 6 i vedlegget til denne forordning får anvendelse 

fra 1. juli 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 18. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III, V, VII, VIII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1.  I vedlegg II kapittel A skal første ledd lyde: 

 «BSE-status i medlemsstater, tredjestater eller en region i en av disse (heretter kalt «stater eller regioner») skal bestemmes 

på grunnlag av kriteriene fastsatt i bokstav a)–e): I dette vedlegg omfatter «BSE» ikke «atypisk BSE», en form av 

sykdommen som antas å forekomme spontant i alle storfepopulasjoner i svært lite omfang.» 

2.  I vedlegg III kapittel A gjøres følgende endringer: 

a)  I del I skal nr. 6 lyde: 

«6. Tiltak etter undersøkelser 

6.1.  Dersom et dyr som er slaktet for konsum, er valgt ut til undersøkelse for BSE, skal stempelmerkingen fastsatt i 

kapittel III avsnitt I i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 ikke foretas på skrotten av dette dyret før det 

foreligger et negativt resultat av hurtigprøven. 

6.2.  Medlemsstatene kan gjøre unntak fra nr. 6.1 dersom det i slakteriet er etablert et system som sikrer at ingen deler 

av de undersøkte dyrene som er stempelmerket, forlater slakteriet før det foreligger et negativt resultat av 

hurtigprøven. 

6.3.  Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt for BSE, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til det 

foreligger et negativt resultat av hurtigprøven, med mindre de disponeres i samsvar med artikkel 12 bokstav a) 

eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller med mindre fettet bearbeides i samsvar med forordning (EU) 

nr. 142/2011 og brukes i samsvar med artikkel 12 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller brukes til 

framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 36 i nevnte forordning. 

6.4.  Alle kroppsdeler av et dyr med et positivt eller usikkert resultat på hurtigprøven, herunder huden, skal disponeres 

i samsvar med artikkel 12 bokstav a) eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, bortsett fra materiale som skal 

beholdes i forbindelse med registrene fastsatt i kapittel B del III i dette vedlegg, og bortsett fra fett fra en slik 

kropp, forutsatt at fettet bearbeides i samsvar med forordning (EU) nr. 142/2011 og brukes i samsvar med artikkel 

12 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller brukes til framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 

36 i nevnte forordning. 

6.5.  Dersom et dyr som er slaktet for konsum, er påvist å ha et positivt eller usikkert resultat på hurtigprøven, skal 

minst skrotten umiddelbart foran og de to skrottene umiddelbart etter dyret med et positivt eller usikkert resultat, 

på den samme slaktelinjen, destrueres i samsvar med nr. 6.4. 

Som unntak fra første ledd kan medlemsstatene beslutte å destruere nevnte skrotter bare dersom resultatet av 

hurtigprøven bekreftes som positivt eller usikkert i de bekreftende undersøkelsene nevnt i vedlegg X kapittel C 

nr. 3.1 bokstav b). 

6.6.  Medlemsstatene kan gjøre unntak fra bestemmelsene i nr. 6.5 dersom det er etablert et system på slakteriet som 

hindrer krysskontaminering mellom skrottene.» 

b)  I del II skal nr. 7.3 og 7.4 lyde: 

«7.3. Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til det 

foreligger et negativt resultat på hurtigprøven, med mindre de disponeres i samsvar med artikkel 12 bokstav a) 

eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller med mindre fettet bearbeides i samsvar med forordning (EU) 

nr. 142/2011 og brukes i samsvar med artikkel 12 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller brukes til 

framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 36 i nevnte forordning.  
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7.4.  Alle kroppsdeler av et dyr med et positivt eller usikkert resultat på hurtigprøven, herunder huden, skal disponeres 

direkte i samsvar med artikkel 12 bokstav a) eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, bortsett fra materiale som 

skal beholdes i forbindelse med registrene fastsatt i kapittel B del III i dette vedlegg, og bortsett fra fett fra en slik 

kropp, forutsatt at fettet bearbeides i samsvar med forordning (EU) nr. 142/2011 og brukes i samsvar med artikkel 

12 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller brukes til framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 

36 i nevnte forordning.» 

3.  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 og 4 skal lyde: 

«3. Merking og disponering 

 Spesifisert risikomateriale skal farges med et fargestoff eller eventuelt merkes på annen måte umiddelbart etter at 

det er fjernet, og disponeres i samsvar med bestemmelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009, særlig 

artikkel 12. 

4. Fjerning av spesifisert risikomateriale 

4.1.  Spesifisert risikomateriale skal fjernes: 

a)  i slakterier eller eventuelt andre slaktesteder, 

b)  i nedskjæringsanlegg når det er snakk om virvelsøylen hos storfe, 

c)  der det er hensiktsmessig, i godkjente virksomheter eller anlegg nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav h) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

4.2.  Som unntak fra nr. 4.1 kan bruk av en prøve som alternativ til fjerning av spesifisert risikomateriale nevnt i 

artikkel 8 nr. 2, tillates i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 24 nr. 3 i denne forordning, forutsatt at 

denne alternative prøven er oppført i vedlegg X, i samsvar med følgende vilkår: 

a)  de alternative prøvene skal foretas i slakterier på alle dyr som det skal fjernes spesifisert risikomateriale fra, 

b)  ingen produkter av storfe, sau eller geit som er beregnet på konsum eller fôrvarer, kan fjernes fra slakteriet før 

vedkommende myndighet har mottatt og godkjent resultatene av de alternative prøvene for alle slaktede dyr 

som kan være kontaminert, dersom BSE bekreftes hos ett av dem, 

c)  når en alternativ prøve gir positivt resultat, skal alt materiale fra storfe, sau og geit som kan være kontaminert 

i slakteriet, destrueres i samsvar med nr. 3, med mindre alle deler av kroppen av det berørte dyret, herunder 

huden, kan identifiseres og holdes atskilt. 

4.3.  Medlemsstatene kan som unntak fra nr. 4.1 beslutte å tillate 

a)  fjerning av ryggmargen fra sauer og geiter i nedskjæringsanlegg som er særskilt godkjent for dette formål, 

b)  fjerning av virvelsøylen fra skrotter eller deler av skrotter fra storfe hos slaktere som er særskilt godkjent, 

kontrollert og registrert for dette formål, 

c)  uttak av hodekjøtt fra storfe i nedskjæringsanlegg som har særskilt godkjenning for dette i samsvar med nr. 9. 

4.4.  Reglene for fjerning av spesifisert risikomateriale fastsatt i dette kapittel får ikke anvendelse på kategori  

1-materiale som i henhold til artikkel 18 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009 brukes til fôring av dyr i 

zoologiske hager samt på kategori 1-materiale som i henhold til artikkel 18 nr. 2 bokstav b) i nevnte forordning 

brukes til fôring av utryddelsestruede eller vernede arter av åtselfugler og andre arter som lever i sitt habitat, for å 

fremme biologisk mangfold.»  
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b)  Nr. 6 og 7 skal lyde: 

«6. Tiltak som gjelder ødeleggelse av vev 

 Forbudet fastsatt i artikkel 8 nr. 3 mot ødeleggelse, i medlemsstater eller regioner i medlemsstater med kontrollert 

eller ikke-fastsatt BSE-risiko, av sentralnervevev etter bedøving ved at et avlangt stavformet instrument føres inn 

i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, hos storfe, sau eller geit hvis kjøtt er beregnet på 

konsum eller fôr, får anvendelse også i medlemsstater med ubetydelig BSE-risiko. 

7. Uttak av tunger fra storfe 

 Tunger fra storfe uansett alder, beregnet på konsum eller fôr, skal tas ut i slakteriet ved et tverrsnitt rostralt for 

tungebeinets framspring, med unntak av tunger fra storfe fra medlemsstater med ubetydelig BSE-risiko.» 

c)  Nr. 11 skal lyde: 

«11. Kontroller 

11.1.  Medlemsstatene skal foreta hyppige offentlige kontroller for å forsikre seg om at dette vedlegg brukes korrekt, 

og de skal sikre at det treffes tiltak for å unngå kontaminering, særlig i slakterier, nedskjæringsanlegg eller andre 

steder der spesifisert risikomateriale fjernes, for eksempel hos slaktere eller virksomheter nevnt i nr. 4.1 

bokstav c). 

11.2.  Medlemsstatene skal særlig opprette et system for å sikre og kontrollere at spesifisert risikomateriale håndteres 

og disponeres i samsvar med denne forordning og forordning (EF) nr. 1069/2009. 

11.3.  Det skal opprettes et kontrollsystem for fjerning av virvelsøylen som angitt i nr. 1 bokstav a). Systemet skal 

omfatte minst følgende tiltak: 

a)  Dersom det ikke kreves at virvelsøylen fjernes, skal skrotter av storfe eller stykker av skrotter for engrossalg 

som inneholder virvelsøyle, fram til 30. juni 2017 identifiseres ved hjelp av en godt synlig blå stripe på 

etiketten som nevnt i artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1760/2000. 

 Dersom det kreves at virvelsøylen fjernes, skal skrotter av storfe eller stykker av skrotter for engrossalg som 

inneholder virvelsøyle, fra 1. juli 2017 identifiseres ved hjelp av en godt synlig rød stripe på etiketten som 

nevnt i artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1760/2000. 

b)  Når det er relevant, en særskilt angivelse av antallet skrotter av storfe eller antallet skrotter av storfe oppdelt i 

stykker for engrossalg, der det kreves at virvelsøylen fjernes, skal tilføyes handelsdokumentet knyttet til 

forsendelser av kjøtt. Når det er relevant, skal denne særskilte angivelsen tilføyes det felles veterinærdokument 

til bruk ved import (CVED) nevnt i artikkel 2 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004(*), når det 

gjelder import. 

c)  Slakterier skal oppbevare handelsdokumentene nevnt i bokstav b) i minst et år. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for veteri-

nærkontroller ved Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater (EUT L 21 av 

28.1.2004, s. 11).» 

4.  I vedlegg VII kapittel B skal nr. 4.2, 4.3 og 4.4 lyde: 

«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 imidlertid en medlemsstat tillate at sauer som nevnt i bokstav c) og d) 

innføres i driftsenheten, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

i)  Rasen som oppdrettes i driftsenheten, er en lokal rase som står i fare for å forsvinne fra landbruket, i samsvar 

med artikkel 7 nr. 2 og 3 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 807/2014(*),  
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ii)  Rasen som oppdrettes i driftsenheten, omfattes av en bevaringsprogram som gjennomføres av en avlsorgani-

sasjon eller et avlslag som er offisielt godkjent i samsvar med artikkel 5 i rådsdirektiv 89/361/EØF(**), eller et 

offentlig kontor, og 

iii)  Forekomsten av ARR-allelet hos rasen som oppdrettes i driftsenheten, 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 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. 

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

sau som nevnt i bokstav d), e) og f) brukes i driftsenheten, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

i)  Rasen som oppdrettes i driftsenheten, er en lokal rase som står i fare for å forsvinne fra landbruket, i samsvar 

med artikkel 7 nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) nr. 807/2014, 

ii)  Rasen som oppdrettes i driftsenheten, omfattes av en bevaringsprogram som gjennomføres av en 

avlsorganisasjon eller et avlslag som er offisielt godkjent i samsvar med artikkel 5 i direktiv 89/361/EØF, eller 

et offentlig kontor, og 

iii)  Forekomsten av ARR-allelet hos rasen som oppdrettes i driftsenheten, 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 direkte for slakting for konsum, 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 tiltak i henhold til nr. 2.2.2 bokstav 

c) eller nr. 2.2.2 bokstav d), 

b)  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)  I mottakerenheten skal det ikke finnes noen andre sauer eller geiter enn dem som fôres opp før slakting, 

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

utryddelsestiltak som nevnt i nr. 2.2.2 bokstav c) iii) eller nr. 2.2.2 bokstav d), transporteres direkte til et 

slakteri på territoriet til samme medlemsstat for slakting senest når de er 12 måneder gamle. 

  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 807/2014 av 11. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og råds-

forordning 1305/2013 om støtte til utvikling i landdistriktene fra Det europeiske fond for utvikling av landdistriktene 

(EAFRD) og om innføring av overgangsbestemmelser (EUT L 227 av 31.7.2014, s. 1). 

(**) Rådsdirektiv 89/361/EØF av 30. mai 1989 om renrasede avlsdyr av sau og geit (EFT L 153 av 6.6.1989, s. 30).»  
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5.  I vedlegg VIII kapittel A avsnitt A gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke: 

1.1.  I forbindelse med handel innenfor Unionen kan medlemsstatene eventuelt etablere eller føre tilsyn med en 

offisiell ordning for anerkjennelse av driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke og 

driftsenheter med kontrollert risiko for klassisk skrapesyke. På grunnlag av den offisielle ordningen skal de 

opprette og føre lister 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 i løpet av minst de siste 

sju årene, kan anerkjennes som en driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. 

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

klassisk skrapesyke dersom den har oppfylt følgende vilkår i løpet av minst de siste sju sårene: 

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 innføres i driftsenheten: 

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 løpet av minst de 

siste sju årene eller minst like lenge som driftsenheten de skal innføres i, har oppfylt vilkårene 

fastsatt i disse bokstavene, 

iii)  sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

iv)  sauer eller geiter som oppfyller vilkårene fastsatt i i) eller ii), unntatt det tidsrom de ble holdt på en 

sædstasjon, forutsatt at sædstasjonen oppfyller følgende vilkår: 

— sædstasjonen er godkjent i samsvar med kapittel I avsnitt I i vedlegg D til rådsdirektiv 

92/65/EØF(*) og er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt II i nevnte vedlegg, 

— i løpet av de siste sju årene ble bare sauer og geiter fra driftsenheter som i løpet av denne perioden 

har oppfylt vilkårene fastsatt i bokstav a), b) og e), og som har vært gjenstand for regelmessig 

kontroll av en offisiell veterinær eller en veterinær godkjent av vedkommende myndighet, innført 

i sædstasjonen, 

— ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har vært bekreftet på sædstasjonen i løpet av de siste sju 

årene, 

— det er gjennomført biosikkerhetstiltak på sædstasjonen for å sikre at sauer og geiter som holdes på 

stasjonen og som kommer fra driftsenheter med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke, verken direkte eller indirekte har kontakt med sauer og geiter fra driftsenheter med 

lavere status for klassisk skrapesyke, 

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

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

myndighet; dette skal fra og med 1. januar 2014 skje minst en gang i året,  
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e)  Ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har blitt bekreftet. 

f)  Fram til og med 31. desember 2013 er 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 slakting for konsum, blitt undersøkt i 

laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i 

vedlegg X kapittel C 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 slakting for konsum, undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar 

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

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i bokstav f) første og annet ledd kan medlemsstatene beslutte at alle 

sauer og geiter eldre enn 18 måneder uten kommersiell verdi og som avlives på slutten av sitt 

produktive liv i stedet for å slaktes for konsum, undersøkes av en offentlig veterinær, og alle som viser 

tegn på kakeksi eller nevrologiske tegn, skal undersøkes for klassisk skrapesyke i et laboratorium i 

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

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

g)  Bare følgende egg og embryoer fra sau og geit innføres i driftsenheten: 

i)  egg og embryoer 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 driftsenheten 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 egg eller 

embryoer, 

ii)  Egg og embryoer fra sauer med minst ett ARR-allel. 

h)  Bare følgende sæd fra sauer og geiter innføres i driftsenheten: 

i)  sæd fra donordyr som siden fødselen er 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 driftsenheten 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 for klassisk skrapesyke.  
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1.3.  En driftsenhet med sauer og/eller geiter kan anerkjennes som en driftsenhet med kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke dersom den har oppfylt følgende vilkår i løpet av minst de siste tre årene: 

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

enheten der de ble født, 

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

c)  Bare følgende sauer og geiter innføres i driftsenheten: 

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 løpet av minst de 

siste tre årene eller minst like lenge som driftsenheten de skal innføres i, har oppfylt vilkårene 

fastsatt i disse bokstavene, 

iii)  sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

iv)  sauer eller geiter som oppfyller vilkårene fastsatt i i) eller ii), unntatt det tidsrom de ble holdt på en 

sædstasjon, forutsatt at sædstasjonen oppfyller følgende vilkår: 

— sædstasjonen er godkjent i samsvar med kapittel I avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og 

er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt II i nevnte vedlegg, 

— i løpet av de siste tre årene ble bare sauer og geiter fra driftsenheter som i løpet av denne perioden 

har oppfylt vilkårene fastsatt i bokstav a), b) og e), og som har vært gjenstand for regelmessig 

kontroll av en offisiell veterinær eller en veterinær godkjent av vedkommende myndighet, innført 

i sædstasjonen, 

— ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har vært bekreftet på sædstasjonen i løpet av de siste tre 

årene, 

— det er gjennomført biosikkerhetstiltak på sædstasjonen for å sikre at sauer og geiter som holdes på 

stasjonen og som kommer fra driftsenheter med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke, verken direkte eller indirekte har kontakt med sauer og geiter fra driftsenheter med 

lavere status for klassisk skrapesyke, 

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

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

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

e)  Ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har blitt bekreftet. 

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

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

undersøkt i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene 

fastsatt i vedlegg X kapittel C 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 slakting for konsum, undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med 

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

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i bokstav f) første og annet ledd kan medlemsstatene beslutte at alle sauer 

og geiter eldre enn 18 måneder uten kommersiell verdi og som avlives på slutten av sitt produktive liv i 

stedet for å slaktes for konsum, undersøkes av en offentlig veterinær, og alle som viser tegn på kakeksi 

eller nevrologiske tegn, skal undersøkes for klassisk skrapesyke i et laboratorium i samsvar med 

laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2.  
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I tillegg til vilkårene fastsatt i bokstav a)–f) skal følgende vilkår oppfylles fra og med 1. januar 2014: 

g)  Bare følgende egg og embryoer fra sau og geit innføres i driftsenheten: 

i)  egg og embryoer 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 

eller egg, 

ii)  egg og embryoer fra sauer med minst ett ARR-allel, 

h)  Bare følgende sæd fra sauer og geiter innføres i driftsenheten: 

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 for klassisk skrapesyke. 

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 til en driftsenhet 

med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke som følge av en undersøkelse som 

nevnt i vedlegg VII kapittel B del 1, 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 medlemsstatene som har innført sauer og geiter fra 

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

driftsenheten de siste sju årene når det gjelder driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, eller 

de siste tre årene når det gjelder driftsenheter med kontrollert risiko for klassisk skrapesyke. 

  

(*) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med 

dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført 

i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet 

(EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54).» 

b)  Nr. 2.1 bokstav b) og c) skal lyde: 

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

med klassisk skrapesyke,  



Nr. 34/72 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

c)  I minst de siste sju årene har et tilstrekkelig stort antall sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er representative 

for sauer og geiter som er slaktet, har dødd eller er avlivet av andre årsaker enn slakting for konsum, årlig vært 

gjenstand for undersøkelser som gjør det mulig å påvise klassisk skrapesyke med et konfidensnivå 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.» 

c)  Nr. 2.3 skal lyde: 

«2.3.  Følgende medlemsstater eller områder i medlemsstater har ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke: 

— Østerrike 

— Finland 

— Sverige.» 

d)  Nr. 3.2 skal lyde: 

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

— Danmark.» 

e)  Nr. 4 skal lyde: 

«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 driftsenhet eller driftsenheter med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke, 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 driftsenhet eller driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, 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. 

c)  Som unntak fra bokstav a) og b) får kravene fastsatt i nevnte bokstaver ikke anvendelse på sauer og 

geiter som holdes i og flyttes utelukkende mellom godkjente organer, institutter eller stasjoner som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 92/65/EØF.  
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d)  Som unntak fra bokstav a) og b) kan vedkommende myndighet i en medlemsstat tillate handel innenfor 

Unionen med dyr som ikke oppfyller kravene fastsatt i nevnte bokstaver, forutsatt at den har innhentet 

forhåndssamtykke fra vedkommende myndighet i bestemmelsesstatene for vedkommende dyr, og 

forutsatt at dyrene oppfyller følgende vilkår: 

i)  dyrene tilhører en lokal rase som står i fare for å forsvinne fra landbruket, som nevnt i artikkel 7 

nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) nr. 807/2014, 

ii)  dyrene er innført i en stambok opprettet og vedlikeholdt av en avlsorganisasjon eller et avlslag som 

er offisielt godkjent i samsvar med artikkel 5 i direktiv 89/361/EØF i avsenderstaten, eller av et 

offentlig kontor i den aktuelle medlemsstaten, og dyrene skal føres inn i en stambok for den 

aktuelle rasen som opprettes og føres av en avlsorganisasjon eller et avlslag som er offisielt 

godkjent i samsvar med artikkel 5 i direktiv 89/361/EØF i bestemmelsesstaten, eller av et offentlig 

kontor i nevnte medlemsstat, 

iii)  i avsenderstaten og i bestemmelsesstaten gjennomfører avlsorganisasjoner eller avlslag eller det 

offentlige kontoret nevnt i ii) et bevaringsprogram for rasen, 

iv)  dyrene kommer ikke fra en driftsenhet som er underlagt restriksjonene fastsatt i vedlegg VII kapittel 

B nr. 3 og 4, 

v)  etter at dyrene som ikke oppfyller kravene fastsatt i bokstav a) eller b) er ført inn i den mottakende 

driftsenheten i bestemmelsesstaten, skal forflytning av alle sauer og geiter i driftsenheten begrenses 

i samsvar med nr. 3.4 i kapittel B i vedlegg VII i et tidsrom på tre år, eller i et tidsrom på sju år når 

bestemmelsesstaten er en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller med et 

godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke. 

 Som unntak fra første ledd får slike restriksjoner på forflytning ikke anvendelse på handel innenfor 

Unionen med dyr som foretas i samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 4.1 bokstav d) i dette avsnitt, 

eller innenlands forflytning av dyr bestemt for en driftsenhet der en lokal rase som står i fare for å 

forsvinne fra landbruket, som nevnt i artikkel 7 nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) nr. 807/2014, 

oppdrettes, forutsatt at rasen omfattes av et bevaringsprogram som gjennomføres av en 

avlsorganisasjon eller et avlslag som er offisielt godkjent eller anerkjent i samsvar med artikkel 5 i 

direktiv 89/361/EØF eller av et offentlig kontor. 

 I forbindelse med handelen innenfor Unionen eller den innenlands forflytningen nevnt i bokstav v) 

annet ledd skal forflytning av alle sauer og geiter i driftsenheten eller driftsenhetene som mottar dyr 

i henhold til nevnte unntak, begrenses i samsvar med bokstav v) første og annet ledd. 

4.2.  Sæd og embryoer fra sau og geit skal 

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

med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, med mindre driftsenheten er en 

sædstasjon, forutsatt at sædstasjonen oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1.3 bokstav c) iv), eller 

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

driftsenheter som har oppfylt alle vilkår fastsatt i nr. 1.3 bokstav a)-f) i tre år, med mindre driftsenheten 

er en sædstasjon, forutsatt at sædstasjonen oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1.3 bokstav c) iv), 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 med prionproteingenotype ARR/ARR, eller 

e)  når det gjelder embryoer fra sau, ha minst ett ARR-allel.»  
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6.  Vedlegg IX skal lyde: 

«VEDLEGG IX 

IMPORT TIL UNIONEN AV LEVENDE DYR, EMBRYOER, EGG OG PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE 

KAPITTEL B 

Import av storfe 

AVSNITT A 

Import fra en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko 

Ved import av storfe fra en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko skal det framlegges et helsesertifikat som attesterer 

a)  at dyrene ble født og oppdrettet uten avbrudd i en stat eller region eller stater eller regioner som er klassifisert i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(*) som stater eller regioner med ubetydelig BSE-risiko, 

b)  at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til mordyret 

og opprinnelsesbesetningen, og har ikke vært eksponert for følgende storfe: 

i)  alle tilfeller av BSE, 

ii)  alt storfe som i løpet av sitt første leveår ble oppdrettet sammen med syke dyr i sitt første leveår, og som i dette 

tidsrommet i henhold til undersøkelsen konsumerte det samme potensielt kontaminerte fôret, eller 

iii)  dersom resultatene av undersøkelsen nevnt i punkt ii) er usikre, alt storfe født i den samme besetningen som BSE-

tilfellene tolv måneder før eller etter at BSE-tilfellene ble født, 

 og 

c)  at dersom det har vært nasjonale tilfeller av BSE i den berørte staten, er dyrene født: 

i)  etter datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til 

definisjonen i OIEs helseregelverk for landdyr, var effektivt iverksatt, eller 

ii)  etter datoen da det siste nasjonale tilfellet av BSE ble født, dersom dyrene ble født etter datoen for fôringsforbudet 

nevnt i punkt i). 

AVSNITT B 

Import fra stater eller regioner med kontrollert BSE-risiko 

Ved import av storfe fra en stat eller region med kontrollert BSE-risiko skal det framlegges et helsesertifikat som attesterer 

a)  at staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med kontrollert BSE-

risiko, 

b)  at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til mordyret 

og opprinnelsesbesetningen, og har ikke vært eksponert for følgende storfe: 

i)  alle tilfeller av BSE, 

ii)  alt storfe som i løpet av sitt første leveår ble oppdrettet sammen med syke dyr i sitt første leveår, og som i dette 

tidsrommet i henhold til undersøkelsen konsumerte det samme potensielt kontaminerte fôret, eller  
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iii) dersom resultatene av undersøkelsen nevnt i punkt ii) er usikre, alt storfe født i den samme besetningen som BSE-

tilfellene tolv måneder før eller etter at BSE-tilfellene ble født. 

c)  at dyrene ble født 

i)  etter datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til 

definisjonen i OIEs helseregelverk for landdyr, var effektivt iverksatt, eller 

ii)  etter datoen da det siste nasjonale tilfellet av BSE ble født, dersom dyrene ble født etter datoen for fôringsforbudet 

nevnt i punkt i). 

AVSNITT C 

Import fra stater eller regioner med ikke-fastsatt BSE-risiko 

Ved import av storfe fra en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko skal det framlegges et helsesertifikat som attesterer 

a)  at staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-

risiko, 

b)  at fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til definisjonen i OIEs helseregelverk for 

landdyr, er forbudt, og forbudet har vært effektivt håndhevet i staten eller regionen, 

c)  at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til mordyret 

og opprinnelsesbesetningen, og har ikke vært eksponert for følgende storfe: 

i)  alle tilfeller av BSE, 

ii)  alt storfe som i løpet av sitt første leveår ble oppdrettet sammen med syke dyr i sitt første leveår, og som i dette 

tidsrommet i henhold til undersøkelsen konsumerte det samme potensielt kontaminerte fôret, eller 

iii)  dersom resultatene av undersøkelsen nevnt i punkt ii) er usikre, alt storfe født i den samme besetningen som BSE-

tilfellene tolv måneder før eller etter at BSE-tilfellene ble født. 

d)  at dyrene ble født 

i)  minst to år etter datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, i henhold 

til definisjonen i OIEs helseregelverk for landdyr, var effektivt iverksatt, eller 

ii)  etter datoen da det siste nasjonale tilfellet av BSE ble født, dersom dyrene ble født etter datoen for fôringsforbudet 

nevnt i punkt i). 

KAPITTEL C 

Import av produkter av animalsk opprinnelse fra storfe, sau eller geit 

AVSNITT A 

Produkter 

Følgende produkter framstilt av storfe, sau eller geit som definert i følgende numre i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004 

skal være underlagt vilkårene fastsatt i avsnitt B, C eller D i dette kapittel, avhengig av opprinnelsesstatens BSE-risikokategori: 

— ferskt kjøtt i henhold til nr. 1.10, 

— kvernet kjøtt i henhold til nr. 1.13, 

— mekanisk utbeinet kjøtt i henhold til nr. 1.14,  
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— bearbeidet kjøtt i henhold til nr. 1.15, 

— kjøttprodukter i henhold til nr. 7.1, 

— smeltet animalsk fett i henhold til nr. 7.5, 

— fettgrever i henhold til nr. 7.6, 

— gelatin i henhold til nr. 7.7, unntatt gelatin fra huder og skinn, 

— kollagen i henhold til nr. 7.8, unntatt kollagen fra huder og skinn, 

— behandlede mager, blærer og tarmer i henhold til nr. 7.9. 

AVSNITT B 

Import fra en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko 

Ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit nevnt i avsnitt A fra en stat eller region med ubetydelig 

BSE-risiko skal det framlegges et hygienesertifikat som attesterer 

a)  at staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, 

b)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit stammer fra, har gjennomgått en kontroll ante mortem 

og post mortem med positivt resultat, 

c)  at produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau eller geit ikke inneholder eller stammer ikke fra spesifisert risikomateriale 

i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne forordning, 

d)  at dersom dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe stammer fra, kommer fra en stat eller region som er 

klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko, kan som 

unntak fra bokstav c) i dette avsnitt, skrotter, halve skrotter eller halve skrotter oppdelt i høyst tre stykker for engrossalg samt 

kvarte skrotter som ikke inneholder annet spesifisert risikomateriale enn virvelsøylen, herunder nerveknutene i ryggraden, 

importeres. Når det gjelder slik import, skal skrotter eller stykker av skrotter av storfe for engrossalg som inneholder 

virvelsøyle som defineres som spesifisert risikomateriale i samsvar med nr. 1 i vedlegg V til denne forordning, identifiseres ved 

hjelp av en klart synlig rød stripe på etiketten som nevnt i artikkel 13 eller 15 i forordning (EF) nr. 1760/2000. Dessuten skal en 

særskilt angivelse av antallet skrotter av storfe eller antallet skrotter av storfe oppdelt i stykker for engrossalg, der det kreves at 

virvelsøylen fjernes, tilføyes det felles veterinærdokument til bruk ved import nevnt i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 136/2004, 

e)  at produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit ikke inneholder og stammer ikke fra mekanisk utbeinet kjøtt fra 

bein fra storfe, sau eller geit, unntatt dersom dyrene som produktene av storfe, sau og geit stammer fra, ble født, oppdrettet uten 

avbrudd og slaktet i en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

f)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit stammer fra, ikke er slaktet etter bedøving ved 

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

sentralnervevev ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, unntatt dersom dyrene som produktene av 

storfe, sau og geit stammer fra, ble født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat eller region som er klassifisert i samsvar 

med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko,  
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g)  dersom dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit er framstilt av, stammer fra en stat eller region 

som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, har dyrene ikke 

blitt fôret med kjøttbeinmel eller fettgrever, i henhold til definisjonen i OIEs helseregelverk for landdyr, 

h)  at dersom dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit stammer fra, kommer fra en stat eller region 

som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, skal produktene 

være framstilt og håndtert på en måte som sikrer at de ikke inneholder og ikke er forurenset med nerve- eller lymfevev som 

eksponeres under utbeiningen. 

AVSNITT C 

Import fra stater eller regioner med kontrollert BSE-risiko 

1.  Ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit nevnt i avsnitt A fra en stat eller region med 

kontrollert BSE-risiko, skal det framlegges et hygienesertifikat som attesterer 

a)  staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med kontrollert BSE-

risiko, 

b)  dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit kommer fra, har gjennomgått en kontroll ante 

mortem og post mortem med positivt resultat, 

c)  dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit beregnet på eksport kommer fra, ikke er slaktet, 

etter bedøving, ved at sentralnervevev er blitt ødelagt ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, 

eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, 

d)  produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit verken inneholder eller stammer fra spesifisert 

risikomateriale i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne forordning, eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau 

eller geit. 

2.  For produkter av animalsk opprinnelse fra storfe kan, som unntak fra nr. 1 bokstav d), skrotter, halve skrotter eller halve 

skrotter oppdelt i høyst tre deler for engrossalg samt firedeler som ikke inneholder annet spesifisert risikomateriale enn 

virvelsøylen, herunder nerveknutene i ryggraden, importeres. 

3.  Dersom det kreves at virvelsøylen fjernes, skal skrotter av storfe, eller stykker av skrotter for engrossalg som inneholder 

virvelsøyle, identifiseres ved hjelp av en godt synlig rød stripe på etiketten som nevnt i artikkel 13 eller 15 i forordning 

(EF) nr. 1760/2000. 

4.  Når det gjelder import, skal antallet skrotter av storfe, eller stykker av skrotter for engrossalg, der det kreves at virvelsøylen 

fjernes, tilføyes det felles veterinærdokument til bruk ved import nevnt i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) nr. 136/2004. 

5.  For tarmer som har opprinnelse i en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, skal det ved import av behandlede tarmer 

framlegges et hygienesertifikat som attesterer 

a)  at staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med kontrollert BSE-

risiko, 

b)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sauer og geiter stammer fra, ble født, oppdrettet uten 

avbrudd og slaktet i en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, og har gjennomgått en kontroll ante mortem og 

post mortem,  



Nr. 34/78 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

c)  at dersom tarmene har opprinnelse i en stat eller region der det har vært nasjonale tilfeller av BSE: 

i)  ble dyrene født etter datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere 

var iverksatt, eller 

ii)  inneholder ikke og stammer ikke produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau eller geit fra spesifisert 

risikomateriale i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne forordning. 

AVSNITT D 

Import fra stater eller regioner med ikke-fastsatt BSE-risiko 

1.  Ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit nevnt i avsnitt A fra en stat eller region med ikke-

fastsatt BSE-risiko skal det framlegges et hygienesertifikat som attesterer 

a)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit kommer fra, ikke er blitt fôret med 

kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til definisjonen i OIEs helseregelverk for landdyr, og har 

gjennomgått en kontroll ante mortem og post mortem med positivt resultat, 

b)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit kommer fra, ikke er slaktet, etter bedøving, 

ved at sentralnervevev er blitt ødelagt ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, 

c)  at produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit ikke inneholder og ikke stammer fra 

i)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til denne forordning, 

ii)  nerve- eller lymfevev som eksponeres under utbeiningen, eller 

iii)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit. 

2.  For produkter av animalsk opprinnelse fra storfe kan, som unntak fra nr. 1 bokstav c), skrotter, halve skrotter eller halve 

skrotter oppdelt i høyst tre deler for engrossalg samt firedeler som ikke inneholder annet spesifisert risikomateriale enn 

virvelsøylen, herunder nerveknutene i ryggraden, importeres. 

3.  Dersom det kreves at virvelsøylen fjernes, skal skrotter av storfe, eller stykker av skrotter for engrossalg som inneholder 

virvelsøyle, identifiseres ved hjelp av en godt synlig rød stripe på etiketten som nevnt i artikkel 13 eller 15 i forordning 

(EF) nr. 1760/2000. 

4.  Når det gjelder import, skal en særskilt angivelse av antallet skrotter av storfe, eller stykker av skrotter for engrossalg der 

det kreves at virvelsøylen fjernes, tilføyes det felles veterinærdokument til bruk ved import nevnt i artikkel 2 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 136/2004. 

5.  For tarmer som har opprinnelse i en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, skal det ved import av behandlede tarmer 

framlegges et hygienesertifikat som attesterer 

a)  at staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt 

BSE-risiko, 

b)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit stammer fra, ble født, oppdrettet uten avbrudd 

og slaktet i en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, og har gjennomgått en kontroll ante mortem og post 

mortem, 

c)  at dersom tarmene har opprinnelse i en stat eller region der det har vært nasjonale tilfeller av BSE: 

i)  ble dyrene født etter datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere 

var iverksatt, eller 

ii)  inneholder ikke og stammer ikke produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau eller geit fra spesifisert 

risikomateriale i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne forordning.  
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KAPITTEL D 

Import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sau og geit 

AVSNITT A 

Animalske biprodukter 

Dette kapittel får anvendelse på følgende animalske biprodukter i henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

følgende avledede produkter i henhold til artikkel 3 nr. 2 i nevnte forordning, forutsatt at nevnte animalske biprodukter og 

avledede produkter er av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit: 

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

i nr. 22 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

b)  bein eller beinprodukter fra kategori 2-materiale, 

c)  smeltet fett fra kategori 3-materiale, som er beregnet på bruk som organisk gjødsel, jordforbedringsmiddel eller fôr, som 

fastsatt i henholdsvis nr. 22 og 25 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller deres utgangsmateriale, 

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, sau og geit nevnt i avsnitt A skal det framlegges et 

hygienesertifikat som attesterer 

a)  at det animalske biproduktet eller avledede produktet 

i)  ikke inneholder og ikke stammer ikke fra spesifisert risikomateriale i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne forordning, og 

ii)  ikke inneholder og ikke stammer fra mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt dersom dyrene som 

de animalske biproduktene eller avledede produktet er framstilt av, ble født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat 

eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, der 

det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, og 

iii)  stammer fra dyr som ikke er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt stavformet 

instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i en stat eller region klassifisert som stat eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med 

vedtak 2007/453/EF, eller  
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b)  det animalske biproduktet eller avledede produktet verken inneholder eller stammer fra andre materialer fra storfe, sau og 

geit enn de som stammer fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat eller region som er klassifisert som 

en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF. 

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

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

attesterer 

c)  at de sauer og geiter som nevnte animalske biprodukter eller avledede produkter stammer fra, 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 sau eller geit 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, i henhold til definisjonen i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (IOE) helseregelverk for landdyr er blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele staten i 

minst de siste sju årene, 

d)  Melken og melkeproduktene fra sau eller geit kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på 

grunn av mistanke om TSE, 

e)  Melken og melkeproduktene fra sau eller geit kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av 

klassisk skrapesyke på de siste sju årene, 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 

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 til Unionen av sauer og geiter 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, i henhold til definisjonen i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (IOE) helseregelverk for landdyr, er blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele staten i 

minst de siste sju årene,  
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I tillegg til vilkårene fastsatt i nr. 1–4 skal helsesertifikatet attestere at: 

5)  Ved import til Unionen av avlsdyr av sau og geit som er beregnet på andre medlemsstater enn medlemsstater med ubetydelig 

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

fastsatt i vedlegg VIII kapittel A avsnitt A nr. 3.2, skal følgende vilkår være oppfylt: 

a)  De importerte sauene og geitene kommer fra en eller flere driftsenheter som oppfyller kravene i vedlegg VIII kapittel A 

avsnitt A nr. 1.3, eller 

b)  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 siste to årene. 

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

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

fastsatt i vedlegg III kapittel A avsnitt A nr. 3.2, skal følgende vilkår være oppfylt: 

a)  De kommer fra en driftsenhet eller driftsenheter som har oppfylt kravene i vedlegg VIII kapittel A avsnitt A nr. 1.2, 

eller 

b)  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 siste to årene. 

KAPITTEL F 

Import av animalske produkter fra oppdrettshjortedyr og viltlevende hjortedyr 

1.  Ved import til Unionen fra Canada eller De forente stater av ferskt kjøtt, kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter i 

henhold til nr. 1.10, 1.13, 1.15 og 7.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, framstilt av oppdrettshjortedyr, skal 

hygienesertifikatene ledsages av en erklæring underskrevet av vedkommende myndighet i produksjonsstaten, med følgende 

ordlyd: 

«Dette produktet inneholder eller er utelukkende framstilt av kjøtt, men ikke slakteavfall og ryggmarg, fra oppdrettshjortedyr 

som med negativt resultat er undersøkt for skrantesyke med en histopatologisk eller immunohistokjemisk metode, eller en 

annen diagnostisk metode som er anerkjent av vedkommende myndighet, og produktet er heller ikke framstilt av dyr fra en 

besetning der det er bekreftet forekomst av skrantesyke eller der det foreligger offisiell mistanke om sykdommen.» 

2.  Ved import til Unionen fra Canada eller De forente stater av ferskt kjøtt, kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter i 

henhold til nr. 1.10, 1.13, 1.15 og 7.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, framstilt av oppdrettshjortedyr, skal 

hygienesertifikatene ledsages av en erklæring underskrevet av vedkommende myndighet i produksjonsstaten, med følgende 

ordlyd: 

«Dette produktet inneholder eller er utelukkende framstilt av kjøtt, men ikke slakteavfall og ryggmarg, fra viltlevende hjortedyr 

som med negativt resultat er undersøkt for skrantesyke med en histopatologisk eller immunohistokjemisk metode, eller en 

annen diagnostisk metode som er anerkjent av vedkommende myndighet, og produktet er heller ikke framstilt av dyr fra et 

område der det de siste tre årene er bekreftet forekomst av skrantesyke eller der det foreligger offisiell mistanke om 

sykdommen.» 

KAPITTEL H 

Import av sæd og embryoer fra sau og geit 

Ved import av sæd og embryoer fra sau og geit til Unionen skal det framlegges et helsesertifikat som attesterer 

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

a)  Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

b)  Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 
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c)  Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

d)  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til definisjonen i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (IOE) helseregelverk for landdyr, er blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele staten i 

minst de siste sju årene, 

2)  at donordyrene har i et tidsrom på tre år før datoen for oppsamling av sæden eller embryoene som eksporteres, uten 

avbrudd vært holdt i en eller flere driftsenheter som i løpet av denne perioden har oppfylt alle krav fastsatt i vedlegg VIII 

kapittel A avsnitt A nr. 1.3 bokstav a)-f), med mindre driftsenheten er en sædstasjon, forutsatt at sædstasjonen oppfyller 

vilkårene fastsatt i nr. 1.3 bokstav c) iv) i nevnte avsnitt, eller 

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

b)  når det gjelder embryoer fra sau, at embryoene har minst ett ARR-allel. 

  

(*) 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).» 

 ____________________  


