14.2.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 13/15

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 219/2014

2019/EØS/13/05

av 7. mars 2014
om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til
særlige krav til kontroll post mortem av tamsvin(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

bør begrenses til svin der det etter en visuell påvisning
av relevante anomalier post mortem er mistanke om
smittefare.

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 artikkel 18 nr. 7, og

5)

På bakgrunn av EFSAs uttalelse bør de særlige kravene
til kontroll post mortem av tamsvin fastsatt i avsnitt IV
kapittel IV del B i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 854/2004 endres.

6)

Dersom epidemiologiske opplysninger eller andre
opplysninger fra dyrenes opprinnelsesenhet, opplysninger om næringsmiddelkjeden eller funn fra kontroller
ante mortem eller visuell påvisning av relevante
anomalier post mortem tyder på mulige risikoer for
menneskers og dyrs helse og dyrs velferd, bør den
offentlige veterinæren kunne bestemme hvilken type
palpering og innsnitt som skal gjøres ved kontrollen
post mortem for å bestemme om kjøttet er egnet for
konsum.

7)

Kravene fastsatt i denne forordning endrer forordning
(EF) nr. 854/2004, noe som medfører en tilpasning av
gjeldende praksis for både driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og vedkommende myndigheter. Anvendelsen av denne forordning bør derfor kunne utsettes.

8)

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

9)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt særlige
regler for gjennomføring av offentlige kontroller av
produkter av animalsk opprinnelse. Medlemsstatene
skal blant annet sikre at det foretas offentlige kontroller
av ferskt kjøtt i samsvar med vedlegg I til nevnte
forordning. Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det
også fastsatt at den offentlige veterinæren skal utføre
inspeksjonsoppgaver på slakterier, viltbehandlingsanlegg og nedskjæringsanlegg som bringer ferskt kjøtt i
omsetning i samsvar med blant annet de særlige kravene
i avsnitt IV i vedlegg I til nevnte forordning.

2)

I avsnitt IV kapittel IV del B i vedlegg I til forordning
(EF) nr. 854/2004 er det fastsatt særlig krav til kontroll
post mortem av tamsvin.

3)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(EFSA) vedtok 3. oktober 2011 en vitenskapelig
uttalelse om risikoer for menneskers helse som skal
avdekkes ved inspeksjon av kjøtt (svin)(2), der det
fastslås at de nåværende kravene om palpering og
innsnitt ved kontroller post mortem innebærer en risiko
for bakteriell krysskontaminering.

4)

EFSA fastslo også at den palpering eller de innsnitt som
i dag anvendes ved kontroller post mortem, ikke bør
brukes på svin som slaktes på vanlig måte, ettersom
risikoen for mikrobiell krysskontaminering er høyere
enn risikoen for en mulig manglende påvisning av
forhold som disse teknikkene er ment å avdekke. Bruk
av slike manuelle teknikker ved kontroller post mortem

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 8.3.2014, s. 99,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 210/2014 av
24. oktober 2014 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. 52 av 3.9.2015, s. 3.
(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.
(2) EFSAs vitenskapsgruppe for biologiske farer (BIOHAZ), for
forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM) og for
dyrs helse og velferd (AHAW), vitenskapelig uttalelse om risikoer
for menneskers helse som skal avdekkes ved inspeksjon av kjøtt
(svin), EFSA Journal 2011; 9(10):2351.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I avsnitt IV kapittel IV i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 854/2004 skal del B lyde:

«B. KONTROLL POST MORTEM

1. Skrotter og slakteavfall av svin skal underlegges
følgende framgangsmåter for kontroll post mortem:

a) Visuell undersøkelse av hodet og svelget,
visuell undersøkelse av munnen, svelgporten og
tungen.
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b) Visuell undersøkelse av lungene, luftrøret og
spiserøret.
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d) funnene fra kontrollen post mortem utført i
samsvar med avsnitt I kapittel II del D og nr. 1 i
denne del,

c) Visuell undersøkelse av hjertesekken og hjertet.

e) ytterligere epidemiologiske opplysninger eller
andre opplysninger fra dyrenes opprinnelsesenhet.

d) Visuell undersøkelse av mellomgulvet.
e) Visuell undersøkelse av leveren samt leverens
lymfeknuter og pankreaslymfeknutene (Lnn.
portales).

3. Avhengig av risikoene som påvises, kan de
ytterligere framgangsmåtene for kontroll post
mortem nevnt i nr. 2 omfatte:

f) Visuell undersøkelse av mage-tarm-kanalen,
mesenteriet, magens og mesenteriets lymfeknuter (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales og
caudales).

a) Innsnitt i og undersøkelse av de mandibulære
lymfeknutene (Lnn. mandibulares).

j) Visuell undersøkelse av kjønnsorganene
(unntatt penis dersom den allerede er kassert).

b) Palpering av lungene og de bronkiale og
mediastinale lymfeknutene (Lnn. bifucationes,
eparteriales og mediastinales). Luftrøret og
hovedbronkiene skal åpnes på langs, og det skal
gjøres innsnitt i lungenes nederste tredel
gjennom de store bronkiene, men disse
innsnittene er ikke nødvendige dersom lungene
ikke er beregnet på konsum.

k) Visuell undersøkelse av juret og
lymfeknuter (Lnn. supramammarii).

c) Lengdesnitt i hjertet for å åpne hjertekamrene
og gjennomskjære skilleveggen.

g) Visuell undersøkelse av milten.
h) Visuell undersøkelse av nyrene.
i) Visuell undersøkelse
bukhinnen.

av

brysthinnen

og

jurets

d) Palpering av leveren og leverens lymfeknuter.

l) Visuell undersøkelse av navleregionen og
leddene hos unge dyr.

e) Palpering av og om nødvendig innsnitt i magens
og mesenteriets lymfeknuter.

2. Den offentlige veterinæren skal gjennomføre
ytterligere framgangsmåter for kontroll post mortem
ved å foreta innsnitt i og palpering av skrotten og
slakteavfallet dersom vedkommende finner at ett av
følgende tyder på en mulig risiko for menneskers og
dyrs helse og dyrs velferd:

f) Palpering av milten.
g) Innsnitt i nyrene og nyrenes lymfeknuter (Lnn.
renales).
h) Innsnitt i jurets lymfeknuter.

a) kontrollene og analyseringen av opplysningene
om næringsmiddelkjeden utført i samsvar med
avsnitt I kapittel II del A,

i) Palpering av navleregionen og leddene hos unge
dyr og om nødvendig innsnitt i navleregionen
og åpning av leddene.»

b) funnene fra kontrollen ante mortem utført i
samsvar med avsnitt I kapittel II del B og del A
i dette kapittel,
c) resultatene av kontrollen av om relevante
bestemmelser om dyrs velferd overholdes, utført
i samsvar med avsnitt I kapittel II del C,

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. juni 2014.

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

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2014.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
__________

