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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 
2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 
bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk 
opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 4 nr. 1 annet 
ledd, og

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 
2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa 
og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(2), særlig artikkel 23 
nr. 1 bokstav g), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2002/99/EF er det fastsatt vilkår for å sikre 
at det ikke i noe ledd av produksjon, bearbeiding eller 
distribusjon av produkter av animalsk opprinnelse i 
Fellesskapet gis opphav til spredning av sykdommer 
som kan overføres til dyr. For dette formål er det 
i nevnte direktiv først og fremst fastsatt et særskilt 
identifikasjonsmerke for produkter som er underlagt 
restriksjoner, og direktivet inneholder også en liste over 
behandlinger som inaktiverer det sykdomsframkallende 
stoffet.

2) Ved direktivet gis det imidlertid også mulighet for å vedta 
særlige gjennomføringsregler, herunder innføring av et 
særskilt identifikasjonsmerke for kjøtt som av hensyn til 
dyrehelsen ikke er godkjent for omsetning.

3) I direktiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om 
fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa og 
om oppheving av direktiv 92/40/EØF, særlig artikkel 23 
nr. 1 bokstav g), er det fastsatt at fjørfekjøtt med 
opprinnelse i driftsenheter som ligger i vernesoner, 
ikke må bringes i omsetning innenfor Fellesskapet eller 
internasjonalt. Av den grunn må slikt kjøtt, med mindre 
annet er fastsatt, påføres merket omhandlet i vedlegg II i 
direktiv 2002/99/EF.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 51 av 20.2.2007, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5. 

(1) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.
(2) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.

4) I henhold til rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 
om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe 
Newcastle Disease(3), særlig artikkel 9 nr. 2 bokstav f) 
punkt i) og nr. 4 bokstav c), skal kjøtt fra fjørfe med 
opprinnelse i verne- eller overvåkingssoner ikke bringes 
i omsetning innenfor Fellesskapet, og det skal påføres 
det særskilte identifikasjonsmerket fastsatt i vedlegg II til 
direktiv 2002/99/EF.

5) Visse medlemsstater har underrettet Kommisjonen 
om at næringsmiddelforetaksledere og kunder har hatt 
vanskelig for å godta identifikasjonsmerket. Det bør 
derfor innføres et alternativt identifikasjonsmerke som 
medlemsstatene kan beslutte å bruke istedenfor det merket 
som er fastsatt i vedlegg II til direktiv 2002/99/EF. For å 
kunne gjennomføre kontroller er det imidlertid viktig 
at medlemsstater som beslutter å bruke det alternative 
identifikasjonsmerket i tilfelle av utbrudd av aviær 
influensa eller Newcastle disease, på forhånd underretter 
Kommisjonen om dette.

6) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 
av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler 
for næringsmidler av animalsk opprinnelse(4), er det 
fastsatt at visse produkter av animalsk opprinnelse 
beregnet på å bringes i omsetning, skal være påført et 
identifikasjonsmerke.

7) I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 
5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsordninger 
for gjennomføringen av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF), nr. 854/2004 
og (EF) nr. 882/2004, og om endring av forordning 
(EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(5), er det mulig 
midlertidig å bruke et nasjonalt identifikasjonsmerke for 
produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 
som kan bringes i omsetning bare på det nasjonale 
territoriet til den medlemsstaten der de er blitt produsert.

(3) EFT L 260 av 5.9.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/
EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352).

(4) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. Rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22. 
Forordningen sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 
363 av 20.12.2006, s. 1).

(5) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1666/2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 47).
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8) Det alternative identifikasjonsmerket som er fastsatt 
i dette vedtak, bør klart kunne skjelnes fra andre 
identifikasjonsmerker som skal påføres fjørfekjøtt i 
samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004 eller (EF) 
nr. 2076/2005.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Alternativt identifikasjonsmerke

1. Ved anvendelse av artikkel 2 i dette vedtak kan 
medlemsstatene beslutte å bruke identifikasjonsmerket 
beskrevet i vedlegget til dette vedtak («det alternative 
identifikasjonsmerket») istedenfor det særskilte 
identifikasjonsmerket fastsatt i vedlegg II til direktiv 2002/99/
EF.

2. De medlemsstatene som beslutter å bruke det alternative 
identifikasjonsmerket, skal underrette Kommisjonen om dette 
innenfor rammen av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen.

Artikkel 2

Merking av kjøtt fra fjørfe og oppdrettsfuglevilt bestemt 
bare for det nasjonale markedet

Kjøtt fra fjørfe og oppdrettsfuglevilt, herunder hakket kjøtt, 
mekanisk utbeinet kjøtt og bearbeidet kjøtt eller kjøttprodukter 
som ikke oppfyller kravene i artikkel 3 i direktiv 2002/99/EF, og 
derfor kan bringes i omsetning bare på det nasjonale markedet 
i den berørte medlemsstaten i samsvar med artikkel 23 nr. 1 
bokstav g) i direktiv 2005/94/EF eller i artikkel 9 nr. 2 
bokstav f) punkt i) og nr. 4 bokstav c) i direktiv 92/66/EØF, 
kan merkes med:

a) det alternative identifikasjonsmerket, eller

b) det nasjonale merket dersom slike produkter er framstilt 
ved virksomheter i samsvar med artikkel 4 i forordning 
(EF) nr. 2076/2005.

Artikkel 3

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Identifikasjonsmerket omhandlet i artikkel 1 nr. 1 i dette vedtak skal ha følgende mål, eller andre mål i samme 
størrelsesforhold, slik at opplysningene fortsatt er leselige.

Mål:

XY(a) = 8 mm

1234(b) = 11 mm

Ytre diameter = minst 30 mm

Kvadratets strektykkelse = 3 mm

_______________

(a) Den relevante landkoden i henhold til avsnitt I del B nr. 6 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004.
(b) Virksomhetens godkjenningsnummer i henhold til avsnitt I del B nr. 7 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004.


