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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/110 

av 23. januar 2017 

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

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

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

encefalopati (TSE) hos dyr. Nevnte forordning 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 henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001 er det forbudt å fôre drøvtyggere med protein fra dyr, og ved 

kapittel I i vedlegg IV til nevnte forordning utvides forbudet. I kapittel II i nevnte vedlegg er det fastsatt en rekke unntak 

fra dette forbudet. I henhold til kapittel II bokstav b) ii) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 får forbudet ikke 

anvendelse på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere med fiskemel og fôrblandinger som inneholder fiskemel 

som framstilles, bringes i omsetning og brukes i samsvar med kapittel III i vedlegg IV og de særlige vilkårene fastsatt i 

kapittel IV avsnitt A i nevnte vedlegg. I henhold til kapittel II bokstav d) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 

får forbudet heller ikke anvendelse på fôring av ikke avvente drøvtyggere med melkeerstatninger som inneholder 

fiskemel som framstilles, bringes i omsetning og brukes i samsvar med særlige vilkår fastsatt i kapittel IV avsnitt E i 

nevnte vedlegg. 

3) I kapittel IV avsnitt A bokstav a) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 kreves det at fiskemelet skal produseres i 

bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til framstilling av produkter fra akvatiske dyr, unntatt havpattedyr.  

I henhold til avsnitt E bokstav a) i nevnte kapittel skal fiskemel som brukes i melkeerstatninger til fôring av ikke 

avvente drøvtyggere, produseres i bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til framstilling av produkter fra akvatiske 

dyr, og det skal oppfylle de alminnelige vilkårene i kapittel III. 

4) I nr. 1 bokstav e) ii) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001 defineres «akvatiske dyr» med henvisning til 

definisjonen i artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF(2) som i) fisk som tilhører overklassen Agnatha og 

klassene Chondrichthyes og Osteichthyes, ii) bløtdyr som tilhører rekken Mollusca og iii) krepsdyr som tilhører 

underrekken Crustacea. 

5) Ettersom definisjonen av «akvatiske dyr» i vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001 ikke omfatter andre virvelløse dyr 

enn bløtdyr og krepsdyr, tillater derfor kravene i kapittel IV avsnitt A bokstav a) og avsnitt E bokstav a) i vedlegg IV til 

nevnte forordning ikke bruk av viltlevende sjøstjerner og oppdrettede virvelløse akvatiske dyr, unntatt bløtdyr og 

krepsdyr, til produksjon av fiskemel. Ettersom bruken av mel framstilt av viltlevende sjøstjerner og andre oppdrettede 

virvelløse akvatiske dyr enn bløtdyr og krepsdyr i fôr til andre dyr enn drøvtyggere ikke utgjør en høyere risiko for 

overføring av TSE enn bruk av fiskemel i dette fôret, bør kravene i kapittel IV avsnitt A bokstav a) og avsnitt E 

bokstav a) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 endres for å tilføye muligheten til å bruke sjøstjerner eller 

oppdrettede virvelløse akvatiske dyr, unntatt bløtdyr og krepsdyr, til produksjon av fiskemel. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 18 av 24.1.2017, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2017 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. 7. 

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

(2) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om forebygging og 

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14). 
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6) For å verne miljøet bør bruken av viltlevende sjøstjerner til produksjon av fiskemel begrenses til tilfeller der sjøstjerner 

formerer seg kraftig og utgjør en trussel mot en akvakulturvirksomhet. Kravene i kapittel IV avsnitt A bokstav a) og 

avsnitt E bokstav a) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor bare omfatte sjøstjerner som er høstet i et 

akvakulturområde for bløtdyr. 

7) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

8) Kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 inneholder en liste over hurtigprøver som er godkjent for 

overvåking av TSE hos storfe, sau og geit. Den 8. april 2016 underrettet Prionics-gruppen Kommisjonen om at den vil 

slutte å framstille diagnostiseringssettet Prionics Check PrioSTRIP SR fra og med 15. april 2016. Dette diagnostiserings-

settet bør derfor strykes fra listen over godkjente TSE-hurtigprøver hos sauer og geiter. Kapittel C punkt 4 annet ledd fjerde 

strekpunkt i vedlegg X bør derfor oppheves. 

9) 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 IV og X til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 23. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg IV kapittel IV gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt A skal bokstav a) lyde: 

«a) fiskemelet skal produseres i bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til framstilling av produkter fra 

i) akvatiske dyr, unntatt havpattedyr, 

ii) andre oppdrettede virvelløse akvatiske dyr enn dem som omfattes av definisjonen av «akvatiske dyr» i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF, eller 

iii) sjøstjerner av arten Asterias rubens som er høstet i et produksjonsområde som definert i nr. 2.5 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 853/2004, og som er klassifisert i samsvar med dette.» 

b) I avsnitt E skal bokstav a) lyde: 

«a) fiskemelet som brukes i melkeerstatninger, skal produseres i bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til 

framstilling av produkter fra 

i) akvatiske dyr, unntatt havpattedyr, 

ii) andre oppdrettede virvelløse akvatiske dyr enn dem som omfattes av definisjonen av «akvatiske dyr» i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF, eller 

iii) sjøstjerner av arten Asterias rubens som er høstet i et produksjonsområde som definert i nr. 2.5 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 853/2004, og som er klassifisert i samsvar med dette. 

Fiskemel som brukes i melkeerstatninger, skal oppfylle de alminnelige vilkårene i kapittel III.» 

2) I vedlegg X kapittel C punkt 4 annet ledd oppheves fjerde strekpunkt. 

 __________  


