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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/433/EØF av 26. juni 1964 
om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt kjøtt(1), 
særlig artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I henhold til kommisjonsvedtak 2001/471/EF(2) skal den 
driftsansvarlige ved en kjøttbedrift foreta regelmessige 
kontroller av den alminnelige hygienen i produksjonen i 
sin bedrift.

2)  I vedtaket er det fastsatt regler for bakteriologisk 
undersøkelse av skrotter av storfe, svin, sauer, geiter 
og hester. Det er videre fastsatt at resultatene av de 
bakteriologiske undersøkelsene skal omregnes til 
daglige logaritmiske gjennomsnittsverdier, slik at de kan 
sammenholdes med grenseverdiene i vedtaket.

3)  Medlemsstatene benytter for tiden to forskjellige 
beregningsmetoder for å omregne prøveresultatene til 
en logaritmisk gjennomsnittsverdi, noe som resulterer i 
forskjellige tallverdier.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet sist endret ved direktiv 95/23/
EF (EFT L 243 av 11.10.1995, s. 7).

(2) EFT L 165 av 21.6.2001, s. 48.

4)  Gjennomføringen av de bakteriologiske undersøkelsene bør 
harmoniseres innenfor Fellesskapet. Beregningsmetoden 
for omregning av resultatene av de bakteriologiske 
undersøkelsene av kjøtt angitt i vedtak 2001/471/EF bør 
derfor klargjøres.

5)  Vedtak 2001/471/EF bør derfor endres.

6)  Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 2001/471/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 20. mai 2004.

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. april 2004

om endring av vedtak 2001/471/EF med hensyn til bakteriologiske undersøkelser i visse kjøttbedrifter(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1519]

(2004/379/EF)

2008/EØS/22/18

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 7.6.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

Del 1 av vedlegget til vedtak 2001/471/EF endres som følger:

1. I delen «Mikrobiologiske kriterier for resultater av analyser av prøver tatt med destruktiv metode (tabell 1)» skal 
første setning lyde:

 «Dagsgjennomsnittet for de logaritmiske resultatene skal klassifiseres i én av tre kategorier for at resultatene av 
prosesskontrollen skal kunne evalueres: akseptabelt, marginalt og uakseptabelt.»

2. Tabell 1 skal lyde:

«Tabell 1

Dagsgjennomsnitt for de logaritmiske verdiene(1) for marginale og uakseptable resultater av bakterieprøver 
av storfe, svin, sauser, geiter og hester (kde/cm2) for prøver tatt med den destruktive metoden.

Akseptabelt Marginalt Uakseptabelt

Storfe/sau/geit/

hest

Svin Storfe/svin/sau/

geit/hest

Storfe/svin/sau/

geit/hest

Daglige 
logaritmiske 
gjennomsnitts-
verdier for

Totalt kimtall 
(TVC)

< 3,5 < 4,0 3,5 (svin: 4,0)
- 5,0

> 5,0

Entero-
bacteriaceae

< 1,5 < 2,0 1,5 (svin: 2,0)
-2,5 (svin: 3,0)

> 2,5
(svin: > 3,0)

(1) Dagsgjennomsnittet for de logaritmiske verdiene beregnes ved at man først finner den logaritmiske verdien (log10) for hvert 
undersøkelsesresultat og deretter beregner det matematiske gjennomsnittet for de logaritmiske verdiene.»


