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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 
overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål å sikre at 
det treffes egnede og virkningsfulle tiltak for å påvise og 
bekjempe salmonella og andre zoonotiske smittestoffer 
i alle relevante ledd av produksjonen, bearbeidingen og 
distribusjonen, særlig på primærproduksjonsnivå, for å 
redusere deres prevalens og den risikoen de utgjør for 
menneskers helse.

2) Forordning (EF) nr. 2160/2003 får ikke anvendelse på 
primærproduksjon som er beregnet på privat bruk eller 
på å leveres av produsenten som råvarer i små mengder 
direkte til sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som 
leverer råvarene direkte til forbrukerne. I henhold til 
nevnte forordning skal slik direkte levering omfattes av 
nasjonale bestemmelser som sikrer at formålene med 
forordning (EF) nr. 2160/2003 oppnås.

3) I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det 
fastsettes et fellesskapsmål for å redusere prevalensen 
av alle salmonellaserotyper som er av betydning 
for menneskers helse, hos broilere og kalkuner 
på primærproduksjonsnivå. Det er også fastsatt i 
forordningen at fellesskapsmålet skal omfatte definisjon 
av det prøveprogrammet som er nødvendig for å 
kontrollere at målet er nådd.

4) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2007(2) 
gjennomføres forordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn 
til fastsettelse av et fellesskapsmål for reduksjon av 
prevalensen av visse arter av salmonella hos broilere på 
primærproduksjonsnivå. I samme forordning fastsettes 
også det prøveprogrammet som er nødvendig for å 
kontrollere framdriften i arbeidet for å nå fellesskapsmålet. 
Dette prøveprogrammet skal anvendes fra 1. januar 2009.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 14.3.2009, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 1.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.
(2) EUT L 151 av 13.6.2007, s. 21.

5) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 584/2008(3) 
gjennomføres forordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn 
til fastsettelse av et fellesskapsmål for reduksjon av 
prevalensen av visse arter av salmonella hos kalkuner på 
primærproduksjonsnivå. I samme forordning fastsettes 
også det prøveprogrammet som er nødvendig for å 
kontrollere framdriften i arbeidet for å nå fellesskapsmålet. 
Dette prøveprogrammet skal anvendes fra 1. januar 2010.

6) Forordning (EF) nr. 2160/2003 får ikke anvendelse 
på visse typer primærproduksjon. Den får imidlertid 
anvendelse på flokker av broilere og kalkuner når ferskt 
kjøtt fra slike flokker er beregnet på å leveres i små 
mengder av produsenten til sluttforbrukeren eller til 
lokale detaljister som leverer slikt ferskt kjøtt direkte til 
sluttforbrukeren. I henhold til prøveprogrammene fastsatt 
i forordning (EF) nr. 646/2007 og (EF) nr. 584/2008 bør 
derfor slikt fjørfe gjennomgå obligatorisk kontroll før 
slakting.

7) Kontroll av slike flokker av broilere og kalkuner medfører 
praktiske vanskeligheter for produsenter med svært få 
dyr, ettersom det krever fortløpende kontroll før slakting. 
Dette kan blant annet føre til avbrudd i salget fordi 
resultatene av kontrollen må foreligge før slaktingen.

8) For å unngå at risikoen for menneskers helse øker på 
grunn av avvik fra forpliktelsen om løpende kontroll 
av slike flokker, bør medlemsstatene fastsette nasjonale 
bestemmelser om produsentens levering av ferskt kjøtt 
som sikrer at formålet med forordning (EF) nr. 2160/2003 
oppnås.

9) Som et overgangstiltak bør derfor flokker av broilere 
og kalkuner utelukkes fra virkeområdet til forordning 
EF nr. 2160/2003 når ferskt kjøtt fra slike flokker er 
beregnet på å leveres i små mengder av produsenten til 
sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som leverer 
slikt ferskt kjøtt direkte til sluttforbrukeren.

10) Da slik levering sjelden forekommer om vinteren, bør 
overgangstiltaket få anvendelse fra våren 2009.

(3) EUT L 162 av 21.6.2008, s. 3.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 199/2009

av 13. mars 2009

om et overgangstiltak som gir unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 
med hensyn til direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av broilere og kalkuner(*)
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11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Som unntak fra artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 2160/2003 får nevnte forordning ikke anvendelse på 
flokker av broilere og kalkuner når ferskt kjøtt fra slike flokker, 
som definert i nr. 1.10 i vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004(1), er beregnet utelukkende 
på å leveres i små mengder til:

a) sluttforbrukeren, eller

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22.

b) lokale detaljister som leverer slikt ferskt kjøtt direkte til 
sluttforbrukeren.

2. Medlemsstatene skal fastsette nasjonale bestemmelser 
om produsentens levering av ferskt kjøtt som nevnt i nr. 1, som 
sikrer at formålet med forordning (EF) nr. 2160/2003 oppnås.

Artikkel 2

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

Den skal anvendes i et tidsrom på tre år.

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

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

______________


