
22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/13 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/969 

av 9. juli 2018 

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

til fjerning av spesifisert risikomateriale fra småfe(*) 

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 forordning (EF) nr. 999/2001 defineres spesifisert risikomateriale (SRM) som vevet oppført i vedlegg V til nevnte 

forordning, og det fastsettes at SRM skal fjernes og sluttbehandles i samsvar med forordningens vedlegg V og 

forordning (EF) nr. 1069/2009(2). Fjerning av SRM er et tiltak som er rettet mot å håndtere BSE-risikoen hos storfe, sau 

og geit. Listen over SRM hos sau og geit er fastsatt i nr. 1 bokstav b) i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001. 

3) Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) anbefalinger for BSE, som er fastsatt i kapittel 11.4 i OIEs helseregelverk for 

landdyr(3), gjelder bare for BSE-agenser hos storfe. Når det gjelder sau og geit, fastsetter OIE dermed ingen liste over 

vev som på grunn av BSE-risiko ikke bør omfattes av handel. 

4) Kommisjonens strategidokument om TSE for 2010–2015(4) åpner for å gjennomgå den gjeldende listen over SRM på 

grunnlag av vitenskapelig dokumentasjon og idet det tas hensyn til utviklingen av den epidemiologiske situasjonen for 

BSE. Den epidemiologiske situasjonen når det gjelder BSE i Unionen, har forbedret seg betraktelig. I 2016 ble det 

rapportert om fem tilfeller av BSE hos storfe i Unionen, sammenlignet med 2 116 rapporterte tilfeller i 2001. Denne 

forbedringen i BSE-situasjonen i Unionen gjenspeiles i det faktum at 24 medlemsstater og to regioner i en medlemsstat 

nå er anerkjent som stater med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), basert på 

statusen for BSE-risiko anerkjent av OIE. 

5) Når det gjelder SRM fra småfe, nevnes det i Kommisjonens strategidokument om TSE for 2010–2015 en på det 

daværende tidspunkt pågående risikovurdering av relevansen av listen over SRM fra småfe. Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet (EFSA) offentliggjorde denne risikovurderingen 2. desember 2010 i en vitenskapelig 

uttalelse om BSE-/TSE-smittsomhet i vev fra småfe (heretter kalt «EFSAs uttalelse fra 2010»)(6). I nevnte uttalelse 

anslo EFSA at antallet småfe smittet av BSE som kan komme inn i næringsmiddelkjeden i Unionen hvert år, er svært 

begrenset, og bekreftet at disse anslagene taler imot en utbredt BSE-epidemi i småfepopulasjonen i Unionen. EFSAs 

konklusjon er gyldig i hele Unionen, uavhengig av medlemsstatenes status for BSE-risiko.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 10.7.2018, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2018 av  

5. desember 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 av 14.11.2009,  

s. 1). 

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

(4) Kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet og Rådet — TSE-veikart 2 — Et strategidokument om overførbar spongiform encefalopati 

for 2010–2015, KOM(2010) 384 endelig. 

(5) 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 (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

(6) EFSA Journal 2010; 8(12):1875 [92 s.]. 

2019/EØS/69/05 



Nr. 69/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.8.2019 

 

6) Ifølge den felles vitenskapelige uttalelsen om en mulig epidemiologisk eller molekylær forbindelse mellom TSE hos dyr 

og mennesker, som ble vedtatt av EFSA og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer  

9. desember 2010(1), har det på verdensbasis bare blitt rapportert to tilfeller av BSE hos geit under naturlige forhold, og 

det er ikke rapportert noen tilfeller av BSE hos sau under naturlige forhold. De to naturlige BSE-tilfellene ble påvist hos 

geiter født før forbudet mot fôring av bearbeidet animalsk protein til produksjonsdyr ble innført og på et tidspunkt da 

BSE-epidemien hos storfe nådde et toppunkt. 

7) Den 5. august 2015 offentliggjorde EFSA en vitenskapelig uttalelse om en anmodning om gjennomgåelse av en 

vitenskapelig publikasjon om det zoonotiske potensialet til prioner fra skrapesyke hos sau (heretter kalt «EFSAs 

uttalelse fra 2015»)(2). I uttalelsen konkluderte EFSA med at det ikke foreligger bevis på en årsakssammenheng mellom 

skrapesyke og TSE hos mennesker, og bekreftet at den eneste TSE-agensen som har vist seg å være zoonotisk, er den 

klassiske BSE-agensen. Videre understreket EFSA at det ikke foreligger epidemiologiske funn som tyder på at 

skrapesyke er zoonotisk, særlig ettersom forekomsten av sporadisk Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos mennesker er mer 

eller mindre den samme i stater med lav forekomst av skrapesyke som i stater med høy forekomst av skrapesyke. 

8) Det er derfor hensiktsmessig å endre de eksisterende kravene til fjerning av SRM fra småfe slik at bare de vevene med 

høyest nivåer av BSE-smitte i smittet småfe betegnes som SRM. Ifølge EFSAS uttalelse fra 2010 viser forsøksdata at de 

høyeste smittenivåene hos sau som inokuleres med BSE, forekommer i hjernen og ryggmargen. 

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

til sauer og geiter eldre enn tolv måneder, eller som har en frambrutt blivende fortann, fortsatt betegnes som SRM i 

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

10) Derfor bør bare kraniet, herunder hjernen og øynene, samt ryggmargen fra dyr som er eldre enn tolv måneder, eller som 

har en frambrutt blivende fortann, betraktes som SRM hos sau og geit. 

11) På grunn av særtrekkene ved saue- og geiteoppdrett er det sjelden mulig å fastslå en nøyaktig fødselsdato på disse 

dyrene, og slike opplysninger inngår derfor ikke i driftsenhetsregisteret som kreves i henhold til rådsforordning (EF)  

nr. 21/2004(3). Hjernen, kraniet og øynene fra sau og geit må derfor fjernes dersom dyret er eldre enn tolv måneder eller 

har en frambrutt blivende fortann. 

12) Beregning av alderen på sau og geit på grunnlag av tannstilling gir bare et anslag, ettersom tidspunktet for den første 

blivende fortannens frambrudd hos sau og geit kan variere med flere måneder. Andre metoder for å anslå om sauer og 

geiter som sendes til slakting er eldre enn tolv måneder, kan gi tilsvarende grad av sikkerhet når det gjelder bedømmelse 

av dyrets alder. Ettersom slike metoder kan avhenge av særtrekkene ved slaktemetodene for sau og geit på nasjonalt 

plan, bør påliteligheten til slike metoder vurderes av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der slaktingen 

finner sted. Nr. 1 bokstav b) i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres for å gi mulighet til å anslå 

om et dyr er eldre enn tolv måneder, ved bruk av en metode som er godkjent av vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten der slaktingen finner sted. 

13) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 1 bokstav b) lyde: 

«b) Når det gjelder sau og geit: Kraniet, herunder hjernen og øynene, samt ryggmargen fra dyr som er eldre enn tolv 

måneder eller som har en frambrutt blivende fortann, eller som er eldre enn tolv måneder ifølge en metode som er 

godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der slaktingen finner sted.» 

  

(1) EFSA Journal 2011; 9(1):1945 [111 s.]. 

(2) EFSA Journal 2015; 13(8):4197 [58 s.]. 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og 

om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8). 
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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 9. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


