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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/894 

av 24. mai 2017 

om endring av vedlegg III og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til 

genotypebestemmelse av sau(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform encefalopati 

(TSE) hos storfe, 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) Forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter at hver medlemsstat skal gjennomføre et årlig program for overvåking av TSE i 

samsvar med vedlegg III til nevnte direktiv, som fastsetter regler for et overvåkingssystem. Del II i kapittel A i nevnte 

vedlegg fastsetter regler for overvåking av sauer og geiter, og nr. 8.2 i del II i nevnte kapittel fastsetter at alle 

medlemsstater skal bestemme prionproteingenotypen for kodon 136, 141, 154 og 171 for et minste utvalg av sauer som 

er representativt for hele sauepopulasjonen i medlemsstaten, på minst 600 dyr for medlemsstater med en 

sauepopulasjonen på over 750 000 voksne dyr og på minst 100 dyr for andre medlemsstater. 

3) Etter at kravet om tilfeldig genotypebestemmelse angitt i nr. 8.2 i del II i kapittel A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 999/2001 ble innført, har man nådd de opprinnelige målene om å kartlegge genotyper hos sau som er mottakelige for 

skrapesyke, og om å identifisere resistente genotyper hos sau per stat. Tilfeldig genotypebestemmelse av sau er 

imidlertid fortsatt nyttig i medlemsstater som i samsvar med artikkel 6a i forordning (EF) nr. 999/2001 og kapittel C i 

vedlegg VII til nevnte forordning gjennomfører et avlsprogram med henblikk på utvelgelse av TSE-resistens hos 

sauepopulasjoner, og hvis avlsprogram tar sikte på å ha en virkning på den genetiske profilen til deres samlede 

sauepopulasjon. For disse medlemsstatene gjør tilfeldig genotypebestemmelse av en liten andel av hele deres 

sauepopulasjon det mulig å vurdere hvorvidt det eksisterende avlsprogrammet har ønsket virkning, som er å øke 

hyppigheten av ARR-allelet og samtidig redusere prevalensen av de allelene som det er påvist bidrar til mottakelighet 

for TSE. 

4) I kapittel C i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt minstekrav til avlsprogrammer for resistens mot 

TSE hos sau i medlemsstatene, og i nr. 1 i del 1 i nevnte kapittel er det fastsatt at avlsprogrammet skal konsentreres om 

besetninger med høy genetisk verdi. Annet ledd i nr. 1 tillater at de medlemsstatene som har et avlsprogram, kan 

beslutte å tillate prøvetaking og genotypebestemmelse av bare avlsværer i besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet. 

Denne bestemmelsen benyttes dersom avlsprogrammet i en medlemsstat tar sikte på å ha en virkning på den genetiske 

profilen til den samlede sauepopulasjonen. Derfor bør kravet om tilfeldig genotypebestemmelse fastsatt i nr. 8.2 i del II i 

kapittel A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001, begrenses til de medlemsstatene som gjennomfører et 

avlsprogram, og som tillater prøvetaking og genotypebestemmelse av avlsværer i besetninger som ikke deltar i 

avlsprogrammet. 

5) Uttalelsen fra vitenskapsgruppen for biologiske farer (BIOHAZ) om avlsprogrammet for TSE-resistens hos sau av  

13. juli 2006(2) og fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «EFSAs uttalelse»), vurderte det 

slik at det nåværende kravet fastsatt i nr. 8.2 i del II i kapittel A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001 om tilfeldig 

genotypebestemmelse av 100 eller 600 sauer per år, avhengig av størrelsen på sauepopulasjonen i medlemsstaten, ikke 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 25.5.2017, s. 117, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal (2006) 382, 1–46. 
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synes å være tilstrekkelig til å overvåke virkningen av et avlsprogram på den samlede sauepopulasjonen i en medlemsstat, 

siden det prøveantallet som kreves, er så lite. I EFSAs uttalelse ble det anbefalt å øke prøveantallet, og det ble bemerket at, 

dersom man antar at genotypen som overvåkingen retter seg mot, har en prevalens på 50 %, vil det være nødvendig å 

undersøke 1 560 dyr hvert år for å kunne påvise en endring på 5 % i genotypens prevalens med et konfidensnivå på 95 %. 

Ettersom en endring på 5 % i genotypens prevalens i hele sauepopulasjonen sannsynligvis ikke vil forekomme innenfor et 

år, er det hensiktsmessig å foreta slik tilfeldig genotypebestemmelse én gang hvert tredje år. 

6) I EFSAs uttalelse ble det også anbefalt å samle inn epidemiologisk relevante data, som for eksempel regionen, typen 

besetning og dyrets kjønn, med sikte på etterfølgende justering og overvåking av at prøvetakingsplanen er korrekt. Det er 

derfor hensiktsmessig å gi medlemsstatene mulighet til å bestemme nøyaktig prøveantall og hyppighet for deres 

representative prøvetaking og genotypebestemmelse av den nasjonale sauepopulasjonen, idet det tas hensyn til 

epidemiologiske data som er innsamlet ved de tidligere prøvetakingskampanjene, forutsatt at prøvetakingsplanen minst gjør 

det mulig å påvise en endring på 5 % i genotypens prevalens over et tidsrom på tre år, med et konfidensnivå på 95 %. 

7) Kravet om tilfeldig genotypebestemmelse angitt i nr. 8.2 i del II i kapittel A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 999/2001 bør derfor oppheves og erstattes med et krav som angitt i del 1 i kapittel C i vedlegg VII til nevnte 

forordning, der det fastsettes at medlemsstater som gjennomfører et avlsprogram for sauer og tillater prøvetaking og 

genotypebestemmelse av avlsværer i besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet, bør genotypebestemme et tilfeldig 

utvalg av sauer som er representativt for sauepopulasjonen i medlemsstaten, enten av minst 1 560 dyr én gang hvert 

tredje år, eller av et prøveantall og med en hyppighet som er bestemt av medlemsstaten på grunnlag av kriteriene 

definert i forrige betraktning. 

8) Vedlegg III og VII til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

9) Ettersom tilfeldig genotypebestemmelse er organisert per kalenderår, bør denne endringen få anvendelse fra  

1. januar 2018. 

10) 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 III og VII 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. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 24. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I kapittel A del II skal nr. 8 lyde: 

«8. Genotypebestemmelse 

Prionproteingenotypen for kodon 136, 154 og 171 skal bestemmes for hvert positivt tilfelle av TSE hos sauer. 

Tilfeller av TSE hos sauer med genotyper som koder for alanin på begge alleler i kodon 136, arginin på begge 

alleler i kodon 154 og arginin på begge alleler i kodon 171, skal umiddelbart meldes til Kommisjonen. Dersom det 

positive TSE-tilfellet er et tilfelle av atypisk skrapesyke, skal prionproteingenotypen for kodon 141 også 

bestemmes.» 

b) I kapittel A del I bokstav A skal nr. 8 lyde: 

«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.» 

2) I vedlegg VII kapittel C del 1 skal nytt nr. 8 lyde: 

«8. Dersom medlemsstaten i samsvar med annet ledd i nr. 1 tillater prøvetaking og genotypebestemmelse av avlsværer i 

besetninger som ikke deltar i avlsprogrammet, skal prionproteingenotypen for kodon 136, 141, 154 og 171 bestemmes 

for et minste utvalg som er representativt for hele sauepopulasjonen i medlemsstaten, enten 

a) én gang hvert tredje år med et minste utvalg på minst 1 560 sauer, eller 

b) med en hyppighet og med et prøveantall som er bestemt av medlemsstaten basert på at følgende kriterier 

overholdes: 

i) Prøvetakingsplanen tar hensyn til relevante epidemiologiske data som er innsamlet ved tidligere undersøkelser, 

herunder data om prionproteingenotypen hos sau for kodon 136, 141, 154 og 171 etter rase, region, alder, kjønn 

og besetning. 

ii) Prøvetakingsplanen gjør det mulig minst å påvise en endring på 5 % i genotypens prevalens over et tidsrom på 

tre år, med et effektnivå på 80 % og et konfidensnivå på 95 %.» 

 ____________  


