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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning  
(EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter 
av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig 
artikkel 16 og artikkel 18 nr. 3, 7 og 12, og

og ut fra følgende betraktninger:

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning  
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av 
særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(2), forordning (EF) nr. 854/2004 og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 
29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- 
og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 
om dyrs helse og velferd overholdes(3) fastsettes 
hygieneregler for og hygienekrav til næringsmidler 
av animalsk opprinnelse samt de påkrevde offentlige 
kontrollene.

fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 
5. desember 2005 om fastsettelse av gjennomføringstiltak 
for visse produkter som omfattes av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for gjennomføringen 
av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, 
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Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.
(3

Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.

om unntak fra europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 852/2004 og om endring av forordning (EF) nr. 
853/2004 og (EF) nr. 854/2004(4).

3) Vedkommende myndighet kan i samsvar med forordning 
(EF) nr. 854/2004 bestemme at den offentlige veterinæren 
ikke alltid må være til stede under undersøkelser post 
mortem i visse slakterier eller viltbehandlingsanlegg 

slike tilfeller skal en offentlig kontrolltekniker utføre 
undersøkelsen post mortem, noe som kan bidra til å 

liten kapasitet.

4) Kriteriet for slike unntak bør fastsettes på grunnlag av en 
risikoanalyse. Virksomheter der det ikke løpende utføres 
slakting eller viltbehandling har en sosial og økonomisk 

kunne omfattes av slike unntak, forutsatt at de oppfyller 
lovfestede krav og hygienekrav.

5) I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 kan 
vedkommende myndighet bestemme at oppfôringssvin 
som siden avvenning er holdt under kontrollerte 
oppstallingsforhold i integrerte produksjonssystemer 
bare trenger å gjennomgå visuell undersøkelse. Det 

slike lempede, men risikobaserte framgangsmåter for 
kjøttkontroll bør tillates.

6) Vitenskapskomiteen for veterinære tiltak knyttet til 
vern av menneskers helse vedtok 24. februar 2000 en 
uttalelse om ny gjennomgåelse av framgangsmåtene for 
kjøttkontroll, som omhandler de allmenne prinsipper for 
kjøttkontroll. Det fastslås i uttalelsen at de eksisterende 
systemene for kjøttkontroll kan forbedres når de 
suppleres med opplysninger fra hele produksjonskjeden, 
ved anvendelse av prinsippene for fareanalyse og kritiske 

overvåking av fekale indikatorer.

(4

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1244/2007

av 24. oktober 2007

om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til gjennomføringstiltak for visse 
produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om fastsettelse av særlige regler for 

offentlig kontroll med hensyn til inspeksjon av kjøtt(*)
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7) Vitenskapskomiteen for veterinære tiltak knyttet til 
vern av menneskers helse vedtok 20. og 21. juni en 

kjøttproduserende dyr i integrerte produksjonssystemer 
der kjøttkontrollen kan gjennomgås på nytt. Det fastslås i 
uttalelsen at det allerede er en rekke produksjonssystemer 
i medlemsstater som oppfyller kriteriet for anvendelse av 
et forenklet kjøttkontrollsystem.

8) Vitenskapskomiteen for veterinære saker knyttet til 
vern av menneskers helse vedtok 14. og 15. april 2003 
en uttalelse om ny gjennomgåelse av kontrollen av kjøtt 
fra gjøkalver, der det fastslås at visuell undersøkelse 
av gjøkalver som er oppdrettet i integrerte systemer 
er tilstrekkelig ved rutinekontroll, men så lenge bovin 
tuberkulose ikke er utryddet, bør overvåking av bovin 
tuberkulose hos storfe opprettholdes i både driftsenheter 
og slakterier.

9) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

risikoer for menneskers helse samt kontrollstrategier 
ved tuberkulose hos storfe, der det fastslås at effektiv 
undersøkelse post morten av særskilte lymfeknuter og av 
lungene utgjør en viktig del av de nasjonale programmene 
for utryddelse av bovin tuberkulose, og er dessuten en 
integrert del av programmene for veterinærkontroll av 
kjøtt som har som formål å verne menneskers helse.

gjennomgåelse av kontrollen av kjøtt fra storfe som 
er oppdrettet i integrerte produksjonssystemer, der det 
fastsettes at innsnitt i lymfeknuter fortsatt bør inngå i 
det reviderte system for kjøttkontroll post mortem, for at 
tuberkuloseskader skal kunne oppdages.

av risikoene for menneskers og dyrs helse forbundet 
med vedtakelse av et system for visuell undersøkelse av 
gjøkalver som er oppdrettet i en medlemsstat (eller en 
del av en medlemsstat) som anses å være fri for bovin 
tuberkulose. I henhold til uttalelsen kan en undersøkelse 
post mortem av gjøkalver som er oppdrettet i integrerte 

fri for bovin tuberkulose, begrenses til observasjon og 
palpering av lymfeknutene.

framgangsmåter for kontroll av kjøtt fra lam og geiter. 
I henhold til uttalelsen kan de viktige patologiske 
tilstandene som påvises ved kontroll av kjøtt fra lam og 
geitekillinger, diagnostiseres ved visuell undersøkelse 
slik at krysskontaminering unngås ved mindre håndtering.

13) Vitenskapskomiteen for veterinære tiltak knyttet til vern 
av menneskers helse vedtok 27. og 28. september 2000 
en uttalelse om bekjempelse av taeniasis/cysticerkose hos 
mennesker og dyr. I uttalelsen fastslås de forutsetninger 
som er nødvendige for å sikre forhold som er fri for 
cysticerkose.

risikovurderingen av en revidert kontroll av slaktedyr i 

for de ulike kalveproduksjonssystemene. En forenklet 
undersøkelse post mortem kan anvendes på kalver som 
kommer fra integrerte produksjonssystemer som er blitt 

15) På grunnlag av ovennevnte vitenskapelige uttalelser bør 
det fastsettes vilkår for en forenklet, men risikobasert 
framgangsmåte for kjøttkontroll av unge drøvtyggere.

16) Tilgjengelige opplysninger om næringsmiddelkjeden 
24 timer før slakting bør være en forutsetning for 
en risikobasert kjøttkontroll uten framgangsmåter 
med innsnitt. Når det benyttes en slik forenklet 
framgangsmåte for kjøttkontroll, bør den driftsansvarlige 
for næringsmiddelforetaket derfor ikke omfattes av 
overgangsordningene fastsatt i kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse 
av overgangsordninger for gjennomføringen av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, 
(EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, og om endring 
av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(1).

17) Ved forordning (EF) nr. 2074/2005 fastsettes 
analysemetodene for påvisning av innholdet av 

kan analyseres på en relativt rimelig måte.

18) I henhold til avsnitt IV kapittel IX bokstav D i vedlegg I 
til forordning (EF) nr. 854/2004 skal enhovede dyr ved 
behov undersøkes for snive. En grundig undersøkelse 
post mortem for påvisning av sive bør være obligatorisk 
for enhovede dyr eller kjøtt fra enhovede dyr med 
opprinnelse i stater som ikke er fri for snive.
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19) Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres.

20) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 2074/2005 gjøres følgende endringer:

1. Ny artikkel 6b skal lyde:

«Artikkel 6b

Krav til offentlig kontroll med hensyn til inspeksjon av 
kjøtt i henhold til forordning (EF) nr. 854/2004

Kravene til offentlig kontroll med hensyn til inspeksjon av 
kjøtt er fastsatt i vedlegg VIb.»

2. Kapittel II i vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til 
denne forordning.

3. Vedlegg II til denne forordning tilføyes som nytt vedlegg 
VIb.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 2074/2005 skal kapittel II lyde:

METODE FOR Å PÅVISE HUKOMMELSESTAP-TOKSIN (ASP)

internasjonalt anerkjent metode.

AOAC Journal i juni 2006, også 

_________
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VEDLEGG II

«VEDLEGG VIb

KRAV TIL OFFENTLIG KONTROLL MED HENSYN TIL INSPEKSJON AV KJØTT

1. I dette vedlegg menes med:

a) «kontrollerte oppstallingsforhold i integrerte produksjonssystemer» en type husdyrhold der dyr holdes under 
forhold som oppfyller kriteriet fastsatt i tillegget,

b) «ungt storfe» storfe uansett kjønn som er høyst åtte måneder,

c) «ungsau» en sau uansett kjønn som ikke har en frambrutt blivende fortann og som er høyst tolv måneder,

d) «unggeit» en geit uansett kjønn som er høyst seks måneder,

e) «besetning» et dyr eller en gruppe av dyr som holdes på en driftsenhet som en epidemiologisk enhet; dersom 

enhet,

f) «driftsenhet» en virksomhet, bygning eller, når det dreier seg om et utegangeroppdrett, ethvert sted innenfor en 
medlemsstats territorium, der dyr holdes, oppdrettes eller håndteres,

g) «virksomhet der det ikke løpende utføres slakting eller viltbehandling» et slakteri eller viltbehandlingsanlegg 
utpekt av vedkommende myndighet på grunnlag av en risikoanalyse, der slakting eller viltbehandling ikke 

a)  Vedkommende myndighet kan i samsvar med avsnitt III kapittel II nr. 2 bokstav b) i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 854/2004 bestemme at den offentlige veterinæren ikke må være til stede under hele undersøkelsen post 
mortem, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

i) Den aktuelle virksomheten er en virksomhet der det ikke løpende utføres slakting eller viltbehandling, og 
som har tilstrekkelig kapasitet til å lagre kjøtt med avvik fram til den offentlige veterinæren kan foreta en 
endelig undersøkelse post mortem.

ii) En offentlig kontrolltekniker utfører undersøkelsen post mortem.

iii) Den offentlige veterinæren er til stede i virksomheten minst en gang om dagen når det utføres eller er utført 
slakting.

iv) Vedkommende myndighet har innført en framgangsmåte for regelmessig å vurdere de offentlige 
kontrollteknikernes arbeid i disse virksomhetene, herunder

– kontroll av individuell ytelse,

skrotter,

– kontroll av skrotter på lageret.

b)  I risikoanalysen som vedkommende myndighet foretar i henhold til nr. 1 bokstav g) for å fastslå hvilke 
virksomheter som kan omfattes av unntaket fastsatt i nr. 2 bokstav a), skal det tas hensyn til minst følgende 
punkter:

i) antallet dyr som slaktes eller håndteres per time eller per dag,

ii) arter og kategorier av dyr som slaktes eller håndteres,

iii) virksomhetens kapasitet,

iv) tidligere resultater av virksomhetens slakting eller håndtering av dyr,
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v) virkningen av eventuelle ytterligere tiltak i næringsmiddelkjeden som i forbindelse med anskaffelse av 
slaktedyr er truffet for å sikre næringsmiddeltryggheten,

vii) revisjonsrapporter,

viii) vedkommende myndighets tidligere fortegnelser over undersøkelser ante mortem og post mortem.

3. Krav til risikobasert kjøttkontroll uten innsnitt

a)  Vedkommende myndighet kan i samsvar med avsnitt IV kapittel IV punkt B nr. 2 i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 854/2004 begrense framgangsmåtene for undersøkelse post mortem av oppfôringssvin til en visuell 
undersøkelse, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

i) Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket sørger for at dyrene holdes under kontrollerte 
oppstallingsforhold i integrerte produksjonssystemer som fastsatt i tillegget til dette vedlegg.

ii) Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket omfattes ikke av overgangsbestemmelsene om 
opplysninger om næringsmiddelkjeden som fastsatt i artikkel 8 i kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005.

iii) Vedkommende myndighet gjennomfører eller krever at det gjennomføres regelmessig serologisk og/
eller mikrobiologisk overvåking av et utvalgt antall dyr på grunnlag av en analyse av de risikoer for 
næringsmiddelsikkerheten som forekommer hos levende dyr og som er relevante på driftsenhetsplan.

framgangsmåtene for undersøkelse post mortem av ungt storfe, ungsau og unggeit begrenses til en visuell 
undersøkelse og begrenset palpering, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

i) Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket sørger for at det unge storfeet holdes under kontrollerte 
oppstallingsforhold i et integrert produksjonssystem som fastsatt i tillegget til dette vedlegg.

ii) Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket sørger for at ungt storfe oppdrettes i en besetning som er 

iii) Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket omfattes ikke av overgangsbestemmelsene om 
opplysninger om næringsmiddelkjeden som fastsatt i artikkel 8 i forordning (EF) nr. 2076/2005.

iv) Vedkommende myndighet gjennomfører eller krever at det gjennomføres regelmessig serologisk og/
eller mikrobiologisk overvåking av et utvalgt antall dyr på grunnlag av en analyse av de risikoer for 
næringsmiddelsikkerheten som forekommer hos levende dyr og som er relevante på driftsenhetsplan.

mediastinale lymfeknuter.

c) Dersom avvik påvises, skal skrotten og slakteavfall gjennomgå en fullstendig undersøkelse post mortem som 
fastsatt i avsnitt IV kapittel I og II i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004. Vedkommende myndighet 

vedkommende myndighet, som ikke utgjør noen risiko for menneskers eller dyrs helse, ikke behøver å 
gjennomgå en fullstendig undersøkelse post mortem.

slike tilfeller

i) kan godkjente oppsamlingssentraler benyttes til ungt storfe, ungsauer eller unggeiter mellom 
opprinnelsesenheten og driftsenheten for oppdrett eller oppfôring, samt mellom disse driftsenhetene og 
slakteriet,

ii) skal det sikres at hvert enkelt dyr eller parti av dyr kan spores.

a)  Ferskt kjøtt fra enhovede dyr som er oppdrettet i stater som ikke er fri for snive i samsvar med kapittel 2.5.8.2 
i helseregelverket for landdyr fra Verdens dyrehelseorganisasjon, skal ikke bringes i omsetning, med mindre 
kjøttet kommer fra enhovede dyr som er undersøkt for snive i samsvar med avsnitt IV kapittel IX punkt D i 
vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004.

b)  Ferskt kjøtt fra enhovede dyr med påvist snive skal erklæres uegnet til konsum, som fastsatt i avsnitt IV 
kapittel IX punkt D i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004.

____________
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Tillegg til vedlegg VIb

I dette vedlegg menes med: «kontrollerte oppstallingsforhold i integrerte produksjonssystemer» at den driftsansvarlige 
for næringsmiddelforetaket oppfyller følgende kriterier:

a) Alt fôr kommer fra et anlegg som produserer fôr i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 4 og 5 i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 183/2005(1). Dersom dyrene får grovfôr eller vekster som fôr, skal dette behandles 
korrekt, og tørkes og/eller pelleteres om mulig.

b) Det skal i størst mulig grad benyttes et alt-inn-alt-ut-system. Når dyr innføres i en besetning, skal de holdes isolert 
så lenge veterinærtjenestene krever det, for å hindre at sykdommer innføres.

c) Ingen av dyrene får oppholde seg utendørs, med mindre den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket gjennom 
en risikoanalyse kan overbevise vedkommende myndighet om at tidsrommet, anlegget og forholdene ved opphold 
utendørs ikke utgjør noen fare for innførsel av sykdom i besetningen.

d) Det foreligger detaljerte opplysninger om dyrene fra fødsel til slakting og om forholdene de holdes under i samsvar 
med avsnitt III i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004.

e) Dersom dyrene får strø, skal strømaterialet behandles på hensiktsmessig måte slik at forekomst eller innførsel av 
sykdom unngås.

f) Personale ved driftsenheten skal etterkomme hygienebestemmelsene fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 852/2004.

h) Driftsenheten har ikke turist- eller campinganlegg, med mindre den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 
gjennom en risikoanalyse kan overbevise vedkommende myndighet om at anlegget er tilstrekkelig atskilt fra 
dyreoppdrettsenheten slik at direkte og indirekte kontakt mellom mennesker og dyr ikke er mulig.

i) Dyrene har ikke adgang til deponier eller husholdningsavfall.

k) Ensilasje benyttes ikke med mindre den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket gjennom en risikoanalyse kan 
overbevise vedkommende myndighet om at fôret ikke medfører noen risiko for dyrene.

l) Avløpsvann og sedimenter fra renseanlegg slippes ikke ut på områder som dyrene har adgang til, og benyttes ikke til 
gjødsling av beitemark som brukes til å dyrke avlinger som skal brukes til fôr, med mindre det behandles på riktig 
måte og til vedkommende myndighets tilfredshet.
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