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►B
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utfodring av vissa arter av asätande fåglar med kategori 1-material
[delgivet med nr K(2003) 1494]
(Endast de spanska, grekiska, franska, italienska och portugisiska texterna är giltiga)
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▼B
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 12 maj 2003
om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1774/2002 avseende utfodring av vissa arter av asätande fåglar
med kategori 1-material
[delgivet med nr K(2003) 1494]
(Endast de spanska, grekiska, franska, italienska och portugisiska texterna
är giltiga)
(Text av betydelse för EES)

(2003/322/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA
BESLUT

med beaktande
gemenskapen,

av

Fördraget

om

upprättandet

av

Europeiska

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som
livsmedel (1), särskilt artikel 23.2 d i denna, och
av följande skäl:
(1)

Medlemsstaterna får enligt förordning (EG) nr 1774/2002 tillåta
utfodring av utrotningshotade eller skyddade arter av asätande
fåglar med vissa typer av kategori 1-material efter samråd med
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och därmed
medges undantag från de restriktioner för användning av
animaliska biprodukter som fastställs i den förordningen.

(2)

Vetenskapliga styrkommittén yttrade sig den 7–8 november 2002
om säkerheten i samband med att asätande fåglar eventuellt kan
överföra TSE.

(3)

Enligt det vetenskapliga yttrandet bör utfodring med slaktkroppar
från djurarter som är mottagliga för TSE inte medföra en
konstgjord ökning av antalet potentiella källor för överföring av
TSE eller spridning därav. Utfodringsprogrammen för vilda arter
såsom asätande fåglar bör vidare inte bli ett alternativt sätt för
bortskaffande av självdöda idisslare som utgör en TSE-risk eller
av specificerat riskmaterial.

(4)

Utfodring av vissa arter av asätande fåglar med vissa typer av
kategori 1-material kan därför enligt Vetenskapliga styrkommitténs yttrande anses vara tillåten.

(5)

Grekland, Spanien, Frankrike, Italien och Portugal har ansökt om
att få tillåta utfodring av vissa arter av asätande fåglar med vissa
typer av kategori 1-material.

(6)

Ansökningarna uppfyller de villkor som fastställs i Vetenskapliga
styrkommitténs yttrande. Det bör emellertid krävas en kompletterande motivering för att verifiera att det inte finns andra sätt att
bevara dessa asätande fågelarter än genom att utfodra dem med
vissa typer av kategori 1-material, vilket medför en onödig
ökning av potentiella smittkällor för TSE.

(7)

För att förhindra att det uppstår risker för djurs och människors
hälsa är det nödvändigt att fastställa bestämmelser som skall
tillämpas när tillstånd ges till utfodring av dessa asätande fåglar
med vissa typer av kategori 1-material.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och
djurhälsa.

(1) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.
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▼B
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

▼M1
Artikel 1
Tillämpningsföreskrifter för utfodring av asätande fåglar med
kategori 1-material
I enlighet med artikel 23.2 d i förordning (EG) nr 1774/2002 får
Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern och Portugal tillåta
användning av hela kroppar av döda djur som kan innehålla specificerat
riskmaterial som avses i artikel 4.1 b ii i den förordningen för utfodring
av utrotningshotade eller skyddade arter av asätande fåglar enligt del A i
bilagan till detta beslut.
▼B
Artikel 2
Den behöriga myndighetens tillståndsgivning och kontrollåtgärder
1.
Den behöriga myndigheten får ge tillstånd till den person som
ansvarar för utfodringen av de asätande fåglar som avses i artikel 1.
2.
Den behöriga myndigheten skall endast ge tillstånd enligt punkt 1
om de särskilda kraven i del B i bilagan är uppfyllda.
3.
Den behöriga myndigheten skall vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av de
särskilda kraven i del B i bilagan.
Åtgärderna skall omfatta noggrann övervakning av djurens hälsostatus i
den region där utfodringen sker och ändamålsenlig övervakning av TSE,
däribland regelbunden provtagning och laboratorieundersökning för att
spåra TSE. Proven skall omfatta prov från djur som uppvisar neurologiska symptom och från äldre avelsdjur.
Artikel 3
Rapporter och översyn
1.
Grekland, Spanien, Frankrike, Italien och Portugal skall före den
31 oktober 2003 till kommissionen lämna de uppgifter som anges i
artikel 23.3 i förordning (EG) nr 1774/2002 inklusive
a) en rapport om kontrollåtgärderna i artikel 2 i detta beslut, och
b) en detaljerad motivering för varje art av asätande fåglar som omfattas
av artikel 1 i detta beslut, med uppgifter om orsakerna till att det är
nödvändigt att utfodra dessa med det kategori 1-material som anges i
artikel 1 i stället för uteslutande med kategori 2- och kategori 3material.
2.
Detta beslut skall ses över mot bakgrund av de rapporter som
lämnats in i enlighet med punkt 1, om det anses nödvändigt efter en
relevant vetenskaplig bedömning.
▼M1
Artikel 4
Medlemsstaternas efterlevnad av detta beslut
Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern och Portugal skall
omedelbart vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta
beslut och skall offentliggöra dessa åtgärder. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.
▼B
Artikel 5
Tillämpning
Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 maj 2003.
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▼M1
Artikel 6
Adressater
Detta beslut riktar sig till Republiken Grekland, Konungariket Spanien,
Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern och
Republiken Portugal.
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▼B
BILAGA
TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UTFODRING AV UTROTNINGSHOTADE ELLER SKYDDADE ARTER AV ASÄTANDE FÅGLAR MED VISSA
TYPER AV KATEGORI 1-MATERIAL I ENLIGHET MED ARTIKEL 23.2 d I
FÖRORDNING (EG) nr 1774/2002
A. Medlemsstaterna och de utrotningshotade eller skyddade arterna enligt
artikel 1
Tillämpningsföreskrifterna i artikel 1 skall gälla för följande arter:
a) För Greklands vidkommande: Gåsgam (Gyps fulvus), lammgam (Gypaetus
barbatus) och smutsgam (Neophron percnopterus).
b) För Spaniens vidkommande: Gåsgam (Gyps fulvus), grågam (Aegypius
monachus), smutsgam (Neophron percnopterus), lammgam (Gypaetus
barbatus), spansk kejsarörn (Aquila adalberti), kungsörn (Aquila
chrysaetos), röd glada (Milvus milvus) och brunglada (Milvus migrans).
c) För Frankrikes vidkommande: Gåsgam (Gyps fulvus), grågam (Aegypius
monachus), smutsgam (Neophron percnopterus), lammgam (Gypaetus
barbatus), röd glada (Milvus milvus) och brunglada (Milvus migrans).
d) För Italiens vidkommande: Gåsgam (Gyps fulvus), lammgam (Gypaetus
barbatus) och kungsörn (Aquila chrysaetos).
e) För Portugals vidkommande: Gåsgam (Gyps fulvus), grågam (Aegypius
monachus), smutsgam (Neophron percnopterus) och kungsörn (Aquila
chrysaetos).

▼M1
f) För Cyperns vidkommande: Grågam (Aegypius monachus) och gåsgam
(Gyps fulvus).

▼B
B. Särskilda krav enligt artikel 2
1. Den behöriga myndighetens tillstånd enligt artikel 2 ges under förutsättning att
a) fågelarten inte kan bevaras på något annat sätt,
b) utfodringsprogrammet genomförs som ett led i ett godkänt skyddsprogram,
c) utfodringen inte utgör ett alternativt sätt för bortskaffande av specificerat riskmaterial eller självdöda idisslare som innehåller specificerat
riskmaterial och som utgör en TSE-risk,
d) det finns ett ändamålsenligt övervakningsprogram för TSE enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj
2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och
utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 260/2003 (2), vilket omfattar
regelbundna laboratorietester av prover för att spåra TSE,
e) samordning mellan de behöriga myndigheterna som övervakar kraven i
godkännandet säkerställs, och
f) det dessförinnan har gjorts en bedömning av de berörda asätande fågelarternas särskilda situation och deras habitat i det berörda landet.
2. Den behöriga myndighetens tillstånd skall
a) ange de berörda arterna av asätande fåglar,
b) i detalj beskriva det geografiska område där utfodringen skall ske, och
c) omedelbart dras in om
i) det finns en misstänkt eller bekräftad koppling till TSE-spridning
till dess att risken kan uteslutas, eller
ii) någon av bestämmelserna i detta beslut inte iakttas.

(1) EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.
(2) EUT L 37, 13.2.2003, s. 7.
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▼B
3. Den person som ansvarar för utfodringen skall
a) avsätta ett avskärmat och inhägnat område för att säkerställa att inga
andra köttätande djur än fåglar har tillgång till fodret,

▼M2
b) se till att slaktkroppar av nötkreatur och minst 4 % av slaktkroppar av
får och getter som är avsedda att användas som foder testas med ett
negativt resultat innan sådan användning i enlighet med det övervakningsprogram som genomförs enligt bilaga III till förordning (EG) nr
999/2001, och

▼B
c) föra register över åtminstone antal, typ, uppskattad vikt och härkomst
för de slaktkroppar av djur som används för utfodring, resultatet av
TSE-testerna, datum för utfodring och platsen för utfodringen.
4. Alla övriga särskilda krav i förordning (EG) nr 1774/2002, särskilt i artikel
23.2 i och bilaga IX till den förordningen, skall uppfyllas.

