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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 151/2011
av 18. februar 2011

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til
oppdrettsvilt(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004, sist endret ved
kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2011(3) er det
tillatt at bekreftelsen på at slaktingen og avblødingen er
utført korrekt, og som angir datoen og tidspunktet for
slaktingen, i visse tilfeller bare angis i erklæringen fra den
driftsansvarlige.

5)

I slike tilfeller er det hensiktsmessig å fastsette at
den offentlige eller godkjente veterinæren skal utføre
regelmessige kontroller av arbeidet til personene som
utfører slaktingen og avblødingen av dyrene. Vedlegg I
kapittel VIII avsnitt IV til forordning (EF) nr. 854/2004
bør derfor endres.

6)

I tillegg er modellen for hygienesertifikat for dyr som
er slaktet på driftsenheten, fastsatt i vedlegg I kapittel X
avsnitt IV del B i forordning (EF) nr. 854/2004. Nevnte
modell inneholder felter som bekrefter at slakting og
avbløding ble utført korrekt. I tilfeller der slik bekreftelse
gis i erklæringen fra den driftsansvarlige, bør en ny
modell for hygienesertifikat utarbeides.

7)

Forordning (EF) nr. 854/2004 bør derfor endres.

8)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

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.

2)

I vedlegg I kapittel VII avsnitt IV til forordning (EF)
nr. 854/2004 er de særlige kravene til offentlige kontroller
av oppdrettsvilt og kjøtt fra oppdrettsvilt, fastsatt. Ett av
kravene er at oppdrettsvilt eller kjøtt fra oppdrettsvilt som
er kontrollert, skal følges av et sertifikat som samsvarer
med en av modellene fastsatt i kapittel X i nevnte avsnitt.

3)

Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av
særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk
opprinnelse(2) 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. Sertifikatet som er
utstedt og underskrevet av den offentlige eller godkjente
veterinæren, skal blant annet inneholde dato og tidspunkt
for slaktingen og bekrefte at slaktingen og avblødingen
ble utført korrekt.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 19.2.2011, s. 17, 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. 206.
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.

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 den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
(3)

EUT L 46 av 19.2.2011, s. 14.
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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 I avsnitt IV til forordning (EF) nr. 854/2004 gjøres følgende endringer:
1) I kapittel VII del A gjøres følgende endringer:
a) Nr. 4 skal lyde:
«4. Et sertifikat i samsvar med modellen i kapittel X del A skal følge levende dyr som er inspisert på
driftsenheten. Et sertifikat i samsvar med modellen i kapittel X del B skal følge dyr som er inspisert og
slaktet på driftsenheten. Et sertifikat i samsvar med modellen i kapittel X del C skal følge dyrene som
inspiseres og slaktes på driftsenheten i samsvar med nr. 3 bokstav a) i avsnitt III i vedlegg III til forordning
(EF) nr. 853/2004.»,
b) Nytt nr. 5 skal lyde:
«5. Når vedkommende myndighet tillater at driftsansvarlig for næringsmiddelforetaket kan bekrefte at
slaktingen og avblødingen er utført korrekt, skal den offentlige eller godkjente veterinæren utføre
regelmessige kontroller av arbeidet til personen som utfører slaktingen og avblødingen.»,
2) I kapittel X skal ny del C lyde:
«C. MODELL FOR HYGIENESERTIFIKAT FOR OPPDRETTSVILT SOM ER SLAKTET PÅ
DRIFTSENHETEN i samsvar med nr. 3 bokstav a) i avsnitt III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.
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HYGIENESERTIFIKAT

for oppdrettsvilt som er slaktet på driftsenheten i samsvar med nr. 3 bokstav a) i avsnitt III i vedlegg III til
forordning (EF) nr. 853/2004
Vedkommende myndighet: .....................................................................................................................................
Nr.: ..........................................................................................................................................................................
1.

Identifikasjon av dyrene
Art: ..........................................................................................................................................................................
Antall dyr: ...............................................................................................................................................................
Identifikasjonsmerking: ..........................................................................................................................................

2.

Dyrenes opprinnelse
Opprinnelsesenhetens adresse: ...............................................................................................................................
Identifikasjon av lokale (*): . ...................................................................................................................................

3.

Dyrenes bestemmelsessted
Dyrene skal transporteres til følgende slakteri: ......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
med følgende transportmiddel: ...............................................................................................................................

4.

Andre relevante opplysninger
.................................................................................................................................................................................

5.

Erklæring
Undertegnede erklærer at:
– dyrene beskrevet ovenfor, ble undersøkt før slakting på ovennevnte driftsenhet kl. .......................................
(klokkeslett) den . ....................................................................................... (dato) og ble funnet å være friske,
– at registrene og dokumentasjonen knyttet til disse dyrene var i overensstemmelse med lovfestede krav og
ikke er til hinder for at dyrene slaktes.
Utferdiget i: . ...........................................................................................................................................................
(sted)
den: .........................................................................................................................................................................
(dato)
Stempel

.................................................................................................................
(den offentlige eller godkjente veterinærens underskrift)

(*) Kan utelates.»

_______________
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