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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.	853/2004	av	29.	april	2004	om	fastsettelse	av	særlige	
hygieneregler	 for	 næringsmidler	 av	 animalsk	 opprinnelse(1),	
særlig	artikkel	10	nr.	1,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	forordning	(EF)	nr.	853/2004	er	det	fastsatt	særlige	
hygieneregler	for	næringsmidler	av	animalsk	opprinnelse.	
I	henhold	til	avsnitt	III	i	vedlegg	II	til	nevnte	forordning	
skal	driftsansvarlige	for	næringsmiddelforetak	som	driver	
slakterier,	 for	 alle	 dyr	 som	 er	 sendt	 eller	 kommer	 til	 å	
bli	 sendt	 til	 slakteriet,	 unntatt	 viltlevende	 vilt,	 anmode	
om,	 motta,	 kontrollere	 og	 treffe	 tiltak	 på	 grunnlag	 av	
opplysninger	om	næringsmiddelkjeden.

2)	 I	 henhold	 til	 nr.	 2	 i	 nevnte	 avsnitt	 skal	 disse	 drifts-
ansvarlige	 motta	 opplysningene	 om	 næringsmiddel-
kjeden	minst	 24	 timer	 før	 dyrene	 ankommer	 slakteriet,	
unntatt	 i	 tilfellene	nevnt	 i	 avsnittets	nr.	7.	 I	nr.	7	er	det	
fastsatt	 at	 nevnte	 opplysninger,	 dersom	 vedkommende	
myndighet	tillater	det,	kan	følge	visse	dyr	angitt	i	nevnte	
nummer	 til	 slakteriet,	 i	 stedet	 for	 å	 måtte	 ankomme		
minst	24	timer	på	forhånd.

3)	 Ettersom	 bestemmelsen	 om	 å	 skaffe	 til	 veie	
opplysninger	 om	 næringsmiddelkjeden	 var	 et	 nytt	 krav	
til	 driftsansvarlige	 for	 næringsmiddelforetak	 som	 ble	
innført	ved	forordning	(EF)	nr.	853/2004,	ble	det	fastsatt	
en	 overgangsperiode	 for	 full	 gjennomføring	 av	 dette	
kravet	ved	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(2).

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 314	 av	 1.12.2009,	 s.	 8,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	59/2011	av	1.	 juli	2011	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold)	
og	vedlegg	II	(Tekniske	forskrifter,	standarder,	prøving	og	sertifisering),	se	
EØS-tillegget	til	Den europeiske unions tidende	nr.	54	av	6.10.2011,	s.	1.

(1)	 EUT	L	139	av	30.4.2004,	s.	55.
(2)	 EUT	L	338	av	22.12.2005,	s.	83.

4)	 Overføringen	 av	 opplysninger	 fra	 driftsenheten	 til	
slakteriet	 lettes	 særlig	 ved	 artikkel	 8	 nr.	 2	 i	 forordning	
(EF)	 nr.	 2076/2005,	 der	 det	 er	 fastsatt	 et	 unntak	 fra	
kravet	 i	avsnitt	 III	nr.	2	 i	vedlegg	II	 til	 forordning	(EF)		
nr.	 853/2004	 om	 å	 oversende	 opplysningene	 om	
næringsmiddelkjeden	minst	24	timer	før	dyrenes	ankomst	
til	 slakteriet,	 dersom	 vedkommende	 myndighet	 tillater	
det,	og	dersom	det	 ikke	er	 til	hinder	 for	at	målene	med	
nevnte	forordning	nås.

5)	 Erfaringen	 har	 vist	 at	 muligheten	 for	 vedkommende	
myndigheter	 til	 fra	 tilfelle	 til	 tilfelle	 å	 øke	 antallet	
situasjoner	 der	 opplysningene	 om	næringsmiddelkjeden	
kan	 sendes	 til	 slakteriet	 sammen	 med	 de	 dyrene	 de	
gjelder,	 i	 stedet	 for	 å	 måtte	 ankomme	 minst	 24	 minst	
timer	 på	 forhånd,	 har	 ført	 til	 en	 smidig	 gjennomføring	
av	 kravene	 om	 opplysninger	 om	 næringsmiddelkjeden.	
Denne	overgangsordningen	bør	derfor	gjøres	permanent.

6)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	 fra	Den	 faste	 komité	 for	 næringsmiddelkjeden	
og	dyrehelsen	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg	 II	 til	 forordning	 (EF)	nr.	853/2004	endres	 i	 samsvar	
med	vedlegget	til	denne	forordning.

Artikkel 2

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

Den	får	anvendelse	fra	1.	januar	2010.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1161/2009

av	30.	november	2009

om	 endring	 av	 vedlegg	 II	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 853/2004	 med	
hensyn	 til	 opplysninger	 om	 næringsmiddelkjeden	 som	 skal	 framlegges	 for	 driftsansvarlige	 for	

næringsmiddelforetak	som	driver	slakterier(*)

2015/EØS/76/27

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

Utferdiget	i	Brussel,	30.	november	2009.

 For Kommisjonen

	 Androulla	VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG

I	vedlegg	II	til	forordning	(EF)	nr.	853/2004	skal	avsnitt	III	nr.	7	lyde:

«7.		Dersom	vedkommende	myndighet	tillater	det,	og	forutsatt	at	det	ikke	er	til	hinder	for	at	målene	med	denne	
forordning	nås,	kan	opplysninger	om	næringsmiddelkjeden	ankomme	mindre	enn	24	timer	før	dyrene	av	alle	
arter	som	opplysningene	gjelder,	ankommer	slakteriet,	eller	følge	disse	dyrene	til	slakteriet.

	 Alle	opplysninger	om	næringsmiddelkjeden	som	kan	medføre	alvorlige	forstyrrelser	i	slakteriets	virksomhet	
dersom	de	blir	kjent,	skal	imidlertid	stilles	til	rådighet	for	den	driftsansvarlige	for	slakteriet	i	tilstrekkelig	tid	
før	dyrene	ankommer	slakteriet	til	at	vedkommende	kan	planlegge	slakteriets	virksomhet	på	grunnlag	av	dem.

	 Den	 driftsansvarlige	 for	 slakteriet	 skal	 vurdere	 de	 relevante	 opplysningene	 og	 oversende	 de	 mottatte	
opplysningene	 om	 næringsmiddelkjeden	 til	 den	 offentlige	 veterinæren.	 Dyrene	 kan	 ikke	 slaktes	 eller	
slaktebehandles	før	den	offentlige	veterinæren	tillater	det.»

____________


