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RÅDSDIREKTIV 93/121/EF
av 22. desember 1993

om endring av direktiv 91/494/EØF om krav til dyrehelse ved handel med ferskt fjørfekjøtt
innenfor Fellesskapet og ved innførsel av slikt kjøtt fra tredjestater

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 43,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

I bestemmelsene i artikkel 3 avsnitt A nr. 1 i rådsdirektiv
91/494/EØF(4) om krav til dyrehelse ved handel med ferskt
fjørfekjøtt innenfor Fellesskapet og ved innførsel av slikt kjøtt
fra tredjestater, fastsettes regler for vaksinasjon mot Newcastle
Disease av opprinnelsesflokker for fjørfekjøtt beregnet på
medlemsstater eller regioner i medlemsstater hvis status er
anerkjent i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i rådsdirektiv 90/539/
EØF av 15. oktober 1990 om krav til dyrehelse ved handel med
fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe
og rugeegg fra tredjestater(5).

Det bør fastsettes regler for vaksinasjon mot Newcastle Disease
som får anvendelse fra 1. januar 1993 for handel med ferskt
fjørfekjøtt beregnet på medlemsstater eller regioner i
medlemsstater hvis status er anerkjent i samsvar med artikkel 12
nr. 2 i direktiv 90/539/EØF.

Rådet har vedtatt direktiv 92/66/EØF(6)om innføring av
fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle Disease og direktiv
92/40/EØF(7)om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe
hønsepest, og gjør det dermed mulig å forenkle direktiv
91/494/EØF.

Det bør gis mulighet for anvendelse av et annet merke enn det
særskilte enkeltmerket nevnt i artikkel 5 i direktiv 91/494/EØF.

Handelsreglene som får anvendelse på tredjestater bør endres
for å sikre at de tilsvarer dem som anvendes i medlemsstatene,
særlig med hensyn til Newcastle Disease og hønsepest -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 91/494/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 avsnitt A nr. 1 skal lyde:

«1) har oppholdt seg på Fellesskapets territorium siden
utklekkingen eller er innført fra tredjestater i samsvar
med kravene i kapittel III i direktiv 90/539/EØF.
Fjørfekjøtt beregnet på medlemsstater eller regioner i
medlemsstater hvis status er anerkjent i samsvar med
artikkel 12 nr. 2 i nevnte direktiv, skal stamme fra
fjørfe som ikke er vaksinert mot Newcastle Disease
med en levende vaksine de siste 30 dager før det ble
slaktet.

Denne regelen skal gjennomgås på nytt av Rådet, som
treffer sin beslutning med kvalifisert flertall etter
forslag fra Kommisjonen, før Fellesskapets regelverk
om harmonisering av bruken av vaksiner mot New-
castle Disease trer i kraft, og senest 31. desember
1994».

2. I artikkel 3 avsnitt A nr. 2 skal annet strekpunkt lyde:

«- som ligger utenfor et område som av dyrehelsemessige
årsaker er underlagt restriksjoner som omfatter
kontroll av fjørfekjøtt i samsvar med Fellesskapets
regelverk som følge av utbrudd av en sykdom som
kan ramme fjørfe».

3. I artikkel 5 skal nytt nr. 3 og 4 lyde:

«3. Som unntak fra nr. 1 og 2 og ved epizooti av Newcas-
tle Disease, kan ferskt fjørfekjøtt merkes i samsvar
med artikkel 3 nr. 1 avsnitt A bokstav e) i direktiv
71/118/EØF med stempelmerket nevnt i vedlegg I
kapittel X nr. 44 bokstav a) og b) til direktiv 71/118/
EØF, forutsatt at kjøttet stammer fra fjørfe
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a) som kommer fra en driftsenhet i overvåknings-
sonen nevnt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv
92/66/EØF som ligger utenfor vernesonen nevnt
i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 92/66/EØF, og der det
etter en epidemiologisk undersøkelse ikke er
registrert kontakt med noen smittet driftsenhet,

b) som kommer fra en flokk der det fem dager før
forsendelsen av fjørfeet foretas en virologisk
undersøkelse med negativt resultat av et
representativt utsnitt av flokken; prøvetakingen
skal foretas av en veterinær utpekt av
vedkommende myndighet,

c) som kommer fra en driftsenhet der det etter en
klinisk undersøkelse foretatt av en veterinær
utpekt av vedkommende myndighet, ikke finnes
noe tegn eller klinisk symptom som kan tyde på
forekomst av Newcastle Disease; denne
undersøkelsen skal utføres 24 timer før
forsendelsen av fjørfeet,

d) som, med forbehold for bestemmelsene i artikkel
3 avsnitt A nr. 3, overføres direkte fra
opprinnelsesenheten til slakteriet; transport-
midlene som anvendes skal forsegles av offentlig
veterinær og rengjøres og desinfiseres før og etter
hver transport,

e) som undersøkes på slakteriet på tidspunktet for
kontrollen ante eller post mortem med henblikk
på å påvise symptomer på Newcastle Disease.

Medlemsstater som benytter seg av disse
bestemmelsene skal underrette de øvrige medlems-
stater og Kommisjonen i Den faste veterinærkomité
om de tiltak de treffer på dette området.

De alminnelige kriteriene for prøvetakingene,
hyppigheten av prøvetaking samt eventuelle nærmere
regler om gjennomføring av bokstav a), b) og c) skal
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 17 etter
uttalelse fra Vitenskapskomiteen for veterinære
spørsmål innen 1. januar 1995.

4. Kommisjonen skal innen 1. januar 1998 framlegge for Rådet
en rapport om de erfaringer som er gjort siden
gjennomføringen av foregående bestemmelser, fulgt av
eventuelle forslag som Rådet med kvalifisert flertall skal
treffe en beslutning om».

4. Artikkel 10 skal lyde:

«Artikkel 10

1. Ferskt fjørfekjøtt skal stamme fra tredjestater

a) der hønsepest og Newcastle Disease er
meldepliktige sykdommer over hele staten i
samsvar med internasjonale standarder,

b) som er fri for hønsepest og Newcastle Dis-
ease, eller

som, uten å være fri for disse sykdommene,
bekjemper dem ved hjelp av tiltak som minst
tilsvarer dem som er fastsatt henholdsvis i
direktiv 92/40/EØF og 92/66/EØF.

2. Tilleggskriteriene for å klassifisere tredjestater med
hensyn til bestemmelsene i nr. 1 skal fastsettes etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 innen 1. januar
1995.

Ved gjennomføringen av nr. 1 skal Kommisjonen ved
hjelp av sertifikater treffe de tiltak som er nødvendige
for å sikre de særlige helseforholdene i visse regioner
i Fellesskapet.

3. Kommisjonen kan etter framgangsmåten i artikkel 17
vedta at nr. 1 skal få anvendelse bare på en del av en
tredjestats territorium.»

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
1. januar 1995. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal
henvises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler
for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på
det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1993.

For Rådet

J.-M. DEHOUSSE
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