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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 739/2011 

av 27. juli 2011 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse 

av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse 

beregnet på konsum(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Den europeiske 

union, 

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 17 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt særlige 

regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av 

produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. 

Enkelte bestemmelser om inspeksjon av kjøtt i nevnte 

forordnings vedlegg I avsnitt I kapittel II del B, D og F, 

avsnitt II kapittel I og V og avsnitt III kapittel II viser til 

sykdommer på liste A eller B fra Verdens 

dyrehelseorganisasjon (OIE). 

2) OIEs system for klassifisering og registrering av 

sykdommer er endret. En enkelt OIE-liste erstatter liste 

A og B. Dessuten er Unionens regelverk nå i samsvar 

med OIEs anbefalinger. Som en følge av dette er de 

fleste henvisninger til nevnte lister overflødige. Det er 

derfor hensiktsmessig å endre vedkommende 

bestemmelser i avsnitt I, II og III i vedlegg til nevnte 

forordning, og i stedet vise til dyresykdommer omfattet 

av Unionens regelverk ved kontroller ante mortem eller 

post mortem eller annen kontrollvirksomhet, med 

mindre det vises til ennå ukjente sykdommer med 

opprinnelse i tredjestater. 

3) Rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om 

fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 

bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2) fastsetter at 

produkter av animalsk opprinnelse skal framstilles av 

dyr som ikke kommer fra en driftsenhet, virksomhet, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 28.7.2011, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 1. 

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

(2) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11. 

territorium eller del av et territorium som er underlagt 

dyrehelserestriksjoner. I vedlegg I til nevnte direktiv er 

de rettsaktene i Unionens regelverk oppført som har 

kontrolltiltak for visse dyresykdommer som det skal tas 

hensyn til ved handel med produkter av animalsk 

opprinnelse. Av konsekvenshensyn bør handelen med 

produkter av animalsk opprinnelse underlegges 

dyrehelserestriksjoner bare av grunner som bygger på de 

rettsaktene i Unionens regelverk som er oppført i 

vedlegg I. 

4) I samsvar med del E i vedlegg II 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(3) skal det i 25 gram ferskt 

fjørfekjøtt som markedsføres for konsum, ikke påvises 

salmonella. I henhold til nevnte del gjelder imidlertid 

nevnte kriterium ikke ferskt fjørfekjøtt beregnet på 

industriell varmebehandling eller annen behandling for 

å eliminere salmonella. I henhold til kapittel V punkt 2 i 

avsnitt II i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 

kan den offentlige veterinæren fastsette krav til bruk av 

visse typer kjøtt. For at den offentlige veterinæren skal 

kunne kreve industriell varmebehandling eller annen 

behandling for å eliminere salmonella, bør punkt 2 i 

kapittel V avsnitt II endres. 

5) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 bør derfor 

endres. 

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 I til forordning (EF) nr. 854/2004 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

  

(3) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1. 

2017/EØS/26/01 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 27. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt I kapittel II gjøres følgende endringer: 

a)  I del B punkt 2 skal bokstav b) lyde: 

«b)  forhold som kan ha negativ virkning på menneskers eller dyrs helse, idet det tas særlig hensyn til påvisning 

av zoonoser og sykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for i Unionens regelverk.» 

b)  I del D skal punkt 1 lyde: 

«1.  Skrotter og tilhørende slaktebiprodukter skal umiddelbart etter slakting gjennomgå kontroll post mortem. 

Alle utvendige overflater skal besiktiges. I den forbindelse kan det være behov for minimal håndtering av 

skrotten og slaktebiproduktene eller for særlige tekniske innretninger. Det skal særlig fokuseres på å påvise 

zoonoser og sykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for i Unionens regelverk. Hastigheten på 

slaktelinjen og antallet inspeksjonspersonale som er til stede, skal være slik at det kan foretas korrekt 

undersøkelse.» 

c)  I del F punkt 1 skal bokstav d) lyde: 

«d)  påvisning av sykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for i Unionens regelverk.» 

2)  I avsnitt II gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel I skal punkt 4 lyde: 

«4.  Dersom den offentlige veterinæren ved kontroll ante eller post mortem eller ved annen undersøkelse får 

mistanke om forekomst av et smittestoff som forårsaker sykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for 

i Unionens regelverk, skal han/hun umiddelbart underrette vedkommende myndighet, og begge skal treffe 

alle tiltak og ta alle forholdsregler som er nødvendige for å hindre mulig spredning av smittestoffet, i 

samsvar med Unionens gjeldende regelverk.» 

b)  I kapittel V gjøres følgende endringer: 

i)  Punkt 1 bokstav e) skal lyde: 

«e)  stammer fra dyr med en sykdom som det er fastsatt dyrehelseregler for i de rettsakter i Unionens 

regelverk som er oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 2002/99/EF(*), med mindre det er framstilt i 

samsvar med de særlige kravene fastsatt i nevnte regelverk, med mindre annet er fastsatt i avsnitt IV. 

________________ 

(*) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.»  

ii)  Punkt 2 skal lyde: 

«2.  Den offentlige veterinæren kan fastsette krav til bruk av kjøtt fra dyr 

a)  som er nødslaktet utenfor slakteriet 

b)  som stammer fra flokker hvis kjøtt skal gjennomgå en behandling i samsvar med del E i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 2160/2003 før det markedsføres.» 

3)  I avsnitt III kapittel II punkt 3 skal bokstav e) og f) lyde: 

«e)  ved utbrudd av en sykdom som det er fastsatt dyrehelseregler for i Unionens regelverk. Dette gjelder dyr som 

er mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som kommer fra den aktuelle regionen som definert i artikkel 

2 i rådsdirektiv 64/432/EØF(*). 

f)  når strengere kontroll er nødvendig for å ta hensyn til nye sykdommer eller særskilte sykdommer på OIEs liste. 

________________ 

(*) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.» 

 ____________  




