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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system 
for identifikasjon og registrering av storfe og om merking 
av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av 
rådsforordning (EF) nr. 820/97(1), særlig artikkel 10 bokstav e), 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 494/98 av 27. februar  
1998 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføringen av rådsforordning (EF) nr. 820/97 
med hensyn til anvendelsen av administrative 
minimumssanksjoner i forbindelse med systemet for 
identifikasjon og registrering av storfe(2) ble vedtatt 
på grunnlag av artikkel 10 bokstav e) i rådsforordning 
(EF) nr. 820/97 av 21. april 1997 om opprettelse av et 
system for identifikasjon og registrering av storfe og om 
merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter(3). Nevnte 
forordning ble opphevet og erstattet av forordning (EF) 
nr. 1760/2000.

2) Artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 494/98 fastsetter at 
dersom en dyreholder ikke kan bevise identifikasjonen av 
et dyr innen to virkedager, skal det straks destrueres under 
veterinærmyndighetenes tilsyn og uten at det ytes erstat-
ning fra vedkommende myndighet.

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 
av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for 
gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 19.11.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2011 av 21. oktober 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. 70 av 22.12.2011, s. 4.

(1) EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1.
(2) EFT L 60 av 28.2.1998, s. 78.
(3) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(4) fastsetter 
særlige regler for organiseringen av offentlige kontroller 
av produkter av animalsk opprinnelse.

4) Nevnte forordning fastsetter at den offentlige veterinæ-
ren skal verifisere at dyr ikke slaktes med mindre den 
driftsansvarlige for slakteriet har mottatt og kontrollert 
relevante opplysninger om næringsmiddelkjeden.

5) Forordning (EF) nr. 854/2004 fastsetter videre at den of-
fentlige veterinæren kan tillate at dyr slaktes på slakteriet, 
selv om ikke alle relevante opplysninger om næringsmid-
delkjeden foreligger. I så fall skal alle relevante opplys-
ninger om næringsmiddelkjeden framlegges før skrotten 
godkjennes til konsum. Inntil det er truffet en endelig be-
slutning, skal slike skrotter og tilhørende slaktebiproduk-
ter oppbevares atskilt fra annet kjøtt.

6) Forordning (EF) nr. 854/2004 fastsetter også at når det 
ikke foreligger relevante opplysninger om næringsmid-
delkjeden innen 24 timer etter dyrets ankomst til slakte-
riet, skal alt kjøtt fra dyret erklæres uegnet til konsum. 
Dersom dyret ennå ikke er blitt slaktet, skal det avlives 
atskilt fra andre dyr.

7) Følgelig reduserer bestemmelsene i forordning (EF) nr. 
854/2004 risikoen for menneskers helse knyttet til uiden-
tifiserte dyr. Derfor har destruering av dyr innenfor ram-
men av forordning (EF) nr. 494/98 nå hovedsakelig en av-
skrekkende virkning, som fremmer identifikasjon av dyr 
av andre hensyn enn hensynet til næringsmiddeltrygghet.

8) Dyr av ukjent opprinnelse kan påvirke dyrehelsestatusen i 
de områder hvor dyrene har blitt holdt.

(4) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1053/2010

av 18. november 2010

om endring av forordning (EF) nr. 494/98 med hensyn til administrative sanksjoner i tilfeller der 
identifikasjonen av et dyr ikke kan bevises(*)
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9) Erfaring fra anvendelse av forordning (EF) nr. 494/98 har 
vist at den stramme fristen på to dager ikke er tilstrekkelig 
til å vurdere identiteten til uidentifiserte dyr på en ordent-
lig måte. Medlemsstater bør ha det nødvendige adminis-
trative spillerom til å vurdere situasjonen på grunnlag av 
en risikoanalyse og treffe rimelige sanksjoner.

10) Forordning (EF) nr. 494/98 bør derfor endres.

11) Komiteen for landbruksfondene har ikke avgitt uttalelse 
innen fristen fastsatt av lederen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 1 i forordning (EF) nr. 494/98 skal annet ledd lyde:

«2.  Dersom en dyreholder ikke kan bevise identifikasjonen 
og sporingen av et dyr, skal vedkommende myndighet, der 
det er aktuelt og på grunnlag av en vurdering av risikoen for 
dyrehelse og næringsmiddeltrygghet, beordre destruering 
av dyret uten at det ytes erstatning.»

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.

Utferdiget i Brussel, 18. november 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

____________


