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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 150/2011

av 18. februar 2011

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn 
til oppdrettsvilt og viltlevende vilt og kjøtt fra oppdrettsvilt og viltlevende vilt(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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. 
Den fastsetter blant annet kravene for produksjon og 
omsetning av kjøtt fra oppdrettsvilt og viltlevende vilt. 
Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal sikre at 
slikt kjøtt bare omsettes dersom det er produsert i samsvar 
med vedlegg III avsnitt III og IV til nevnte forordning.

2) Ved vedlegg III avsnitt III til forordning (EF) nr. 853/2004 
er det fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 
på visse vilkår og med tillatelse fra vedkommende 
myndighet kan slakte oppdrettede strutsefugler og visse 
oppdrettede hovdyr på opprinnelsesstedet. Nevnte vilkår 
omfatter særlig at en erklæring fra den driftsansvarlige 
som har alt opp dyrene, og et sertifikat som er utstedt 
og underskrevet av den offentlige eller godkjente 
veterinæren, skal følge de slaktede dyrene til slakteriet.

3) Sertifikatet som er utstedt og underskrevet av den 
offentlige eller godkjente veterinæren, skal inneholde dato 
og tidspunkt for slaktingen og skal bekrefte at kontrollen 
ante mortem ble gjennomført med tilfredsstillende resultat 
og at slaktingen og avblødingen ble korrekt utført.

4) Rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av 24. september 2009 
om vern av dyr på tidspunktet for avliving(2) fastsetter 
regler for avliving av dyr som ales opp eller holdes for 
produksjon av næringsmidler, ull, hud, pels eller andre 
produkter. Nevnte forordning fastsetter at driftsansvarlige 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 19.2.2011, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2012 av 30. april 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 50 av 13.9.2012, s. 4.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(2) EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1.

skal sikre at visse oppgaver knyttet til slaktingen bare 
utføres av personer som innehar et kompetansebevis 
som bekrefter at de kan utføre oppgavene i samsvar med 
reglene fastsatt i nevnte forordning.

5) Den offentlige eller godkjente veterinærens tilstede-
værelse på driftsenheten under hele slaktingen kan 
anses som unødvendig dersom de driftsansvarlige 
som utfører slaktingen innehar nødvendig kompetanse 
og et kompetansebevis for slike oppgaver, i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1099/2009. I slike tilfeller bør 
de driftsansvarlige kunne bekrefte at slaktingen og 
avblødingen er korrekt utført samt angi dato og tidspunkt 
for slaktingen, istedenfor den offentlige eller godkjente 
veterinæren.

6) I tillegg fastsetter vedlegg III kapittel II avsnitt IV til 
forordning (EF) nr. 853/2004 at den kompetente jegeren 
skal undersøke skrotten og eventuelle indre organer som 
er tatt ut, for å se etter tegn som kan tyde på at kjøttet 
utgjør en helserisiko. Dersom det ikke påvises noen 
unormale tegn under undersøkelsen som kan tyde på at 
kjøttet utgjør en helserisiko, det ikke ble iakttatt noen 
unormal atferd før fellingen, og det ikke er mistanke om 
miljøforurensning, skal den kompetente jegeren feste en 
nummerert erklæring som fastslår dette, til skrotten.

7) Erfaring fra anvendelsen av nevnte regler viser at det er 
hensiktsmessig å fastsette at det ikke er nødvendig å feste 
erklæringen til skrotten og at erklæringen kan omfatte mer 
enn én skrott, forutsatt at det gjøres klart og gis en garanti 
for at det er en tydelig sammenheng mellom skrottene.

8) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(3) 
er det fastsatt regler for innsamling, transport, lagring, 
behandling, bearbeiding og bruk eller disponering av 
animalske biprodukter, for å hindre at disse utgjør en 
risiko for dyrs eller menneskers helse. Kapittel VII i 
vedlegg VIII til nevnte forordning fastsetter kravene til 
produksjon av jakttrofeer.

(3) EUT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
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9) I henhold til nevnte forordning skal også tekniske anlegg 
godkjennes av den vedkommende myndigheten, forutsatt 
at visse vilkår er oppfylt. Disse vilkårene omfatter blant 
annet at det tekniske anlegget forplikter seg til å oppfylle 
de særlige kravene til produksjon fastsatt i nevnte 
forordning.

10) I vedlegg III kapittel II avsnitt IV til forordning (EF) 
nr. 853/2004 er det fastsatt at det for viltlevende storvilt 
ikke er nødvendig at hodet og de indre organene følger 
skrotten til viltbehandlingsanlegget, unntatt for arter 
som er mottakelige for trikinose, og hvis hode (unntatt 
støttenner) og mellomgulv skal følge skrotten.

11) I noen medlemsstater med lang tradisjon for viltjakt, er 
det vanlig å bruke hele dyrehoder, herunder fra dyr som 
er mottakelige for trikinose, som jakttrofe. Kravene 
i vedlegg III kapittel II avsnitt IV til forordning (EF) 
nr. 853/2004 skaper vanskeligheter for jegere og tekniske 
anlegg med hensyn til produksjon av jakttrofeer fra dyr 
som er mottakelige for trikinose.

12) Den vedkommende myndigheten bør derfor gis mulighet 
til å godkjenne sending av dyrehoder som er mottakelige

  for trikinose, til et godkjent teknisk anlegg for produksjon 
av jakttrofeer før resultatet av trikinoseprøven er 
klart. I alle slike tilfeller bør det finnes tilstrekkelig 
sporbarhetsgaranti.

13) Forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

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. februar 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 gjøres følgende endringer:

1)  I avsnitt III skal nytt nr. 3 bokstav a) lyde:

«3a. Som unntak fra nr. 3 bokstav j), kan vedkommende myndighet tillate at bekreftelsen på at slaktingen og 
avblødingen er utført korrekt, og som angir datoen og tidspunktet for slaktingen, bare angis i erklæringen fra 
driftsansvarlig for næringsmiddelforetaket nevnt i nr. 3 bokstav i), forutsatt at:

a)  driftsenheten ligger i en medlemsstat eller region, som fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav p) i direktiv 64/432/
EØF, som ikke er underlagt helserestriksjoner i samsvar med unionsretten eller nasjonal lovgivning,

b)  den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket har vist at vedkommende innehar nødvendig kompetanse 
til å slakte dyr uten at de påføres smerte, plager eller lidelse som kan unngås, i samsvar med artikkel 7 nr. 
2 i forordning (EF) nr. 1099/2009 og uten at det berører artikkel 12 i nevnte forordning.»,

2)  I kapittel II del IV skal nr. 4 bokstav a) lyde:

«4. a)  Dersom det ikke påvises noen unormale tegn under undersøkelsen nevnt i punkt 2, det ikke ble iakttatt 
noen unormal atferd før fellingen, og det ikke er mistanke om miljøforurensning, skal den kompetente 
jegeren feste en nummerert erklæring som fastslår dette, til skrotten. Denne erklæringen skal også angi 
dato, tidspunkt og sted for fellingen.

 Det er ikke nødvendig å feste erklæringen til skrotten, og erklæringen kan omfatte flere skrotter, forutsatt 
at hver skrott er tilstrekkelig identifisert og erklæringen viser identifikasjonsnummeret for hver skrott, 
sammen med dato, tidspunkt og sted for fellingen. Skrotter som omfattes av samme erklæring kan bare 
sendes til ett viltbehandlingsanlegg.

 Hodet og de indre organene trenger ikke å følge skrotten til viltbehandlingsanlegget, unntatt for arter 
som er mottakelige for trikinose (svin, enhovede dyr og andre), og hvis hode (unntatt støttenner) og 
mellomgulv skal følge skrotten.

 Den vedkommende myndigheten kan imidlertid tillate at hoder fra dyr som er mottakelige for trikinose 
sendes til et teknisk anlegg for produksjon av jakttrofeer, som er godkjent i samsvar med artikkel 18 i 
forordning (EF) nr. 1774/2002. Den kompetente jegeren skal angi det tekniske anlegget på erklæringen. En 
kopi av nevnte erklæring skal sendes til det tekniske anlegget. I tilfeller der resultatet av trikinoseprøven 
av skrotten er positivt, skal den vedkommende myndigheten utføre en offentlig kontroll for å bekrefte 
korrekt håndtering av hodet i det tekniske anlegget.

 Jegere skal imidlertid overholde alle tilleggskrav som de pålegges i den medlemsstaten der jakten finner 
sted, særlig for å gjøre det mulig å overvåke visse restmengder og stoffer i samsvar med direktiv 96/23/
EF.»

____________




