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KOMMISJONSDIREKTIV 2007/10/EF
av 21. februar 2007

om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF med hensyn til tiltak som skal treffes innenfor en
vernesone etter et utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

5)

Det alternative identifikasjonsmerket som er fastsatt
i dette direktiv, bør klart kunne skjelnes fra andre
identifikasjonsmerker som skal påføres svinekjøtt i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av
særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk
opprinnelse(5) eller 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(6).

6)

Til forskjell fra de alminnelige bestemmelsene i
artikkel 13 i direktiv 92/119/EØF, gir ikke de særlige
bestemmelsene for smittsomt blæreutslett hos gris i
vedlegg II til nevnte direktiv tillatelse til å flytte dyr fra
en driftsenhet innenfor vernesonen i tilfeller der forbudet
mot flytting av dyr opprettholdes lenger enn 30 dager
på grunn av ytterligere sykdomstilfeller. Et slikt unntak
bør innføres for driftsenheter hvor det vil medføre
vanskeligheter å holde dyrene i mer enn 30 dager.

7)

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

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember
1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av
visse dyresykdommer og særtiltak med hensyn til smittsomt
blæreutslett hos gris(1), særlig artikkel 24 nr. 2,
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(2), særlig artikkel 4 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved direktiv 92/119/EØF fastsettes tiltak for bekjempelse
av visse dyresykdommer. Det er fastsatt særlige
bestemmelser om smittsomt blæreutslett hos gris i
vedlegg II til nevnte direktiv.

2)

Rådsdirektiv 72/461/EØF(3) og 80/215/EØF(4) har blitt
opphevet med virkning fra 1. januar 2006, og derfor
bør henvisninger til disse direktivene i direktiv 92/119/
EØF erstattes med henvisninger til vedlegg II og III til
direktiv 2002/99/EF.

3)

4)

Det bør innføres en særlig løsning med hensyn til merking
av kjøtt og dets påfølgende bruk, samt til de bearbeidede
produktenes bruksformål, dersom helsesituasjonen med
hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris tillater det,
forutsatt at dette gjøres på en slik måte at graden av vern
mot smittsomt blæreutslett hos gris ikke svekkes ved
handel innenfor Fellesskapet eller internasjonal handel.
Visse medlemsstater har underrettet Kommisjonen om at
driftsansvarlige innenfor næringen og deres kunder har
hatt vanskelig for å godta identifikasjonsmerket fastsatt i
vedlegg II til direktiv 2002/99/EF. Det bør derfor innføres
et alternativt identifikasjonsmerke som medlemsstatene
kan beslutte å bruke. For å kunne gjennomføre kontroller
er det imidlertid viktig at medlemsstater som beslutter
å anvende det alternative identifikasjonsmerket ved
utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris, på forhånd
underretter Kommisjonen om dette.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 1.3.2007, s. 24, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2007 av 7. desember 2007
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 26,
8.5.2008, s. 3.
1
( ) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/
EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352).
(2) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.
(3) EFT L 302 av 31.12.1972, s. 24. Direktivet opphevet ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2004/41/EF (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33).
(4) EFT L 47 av 21.2.1980, s. 4. Direktivet opphevet ved direktiv 2004/41/EF.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I avsnitt 7 i vedlegg II til direktiv 92/119/EØF gjøres følgende
endringer:
1) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
a) Bokstav g) skal lyde:
«g) kjøtt fra svin nevnt i bokstav f) i)
i) skal ikke bringes i handelen i eller utenfor
Fellesskapet, og skal påføres stempelmerket
for ferskt kjøtt som fastsatt i vedlegg II til
rådsdirektiv 2002/99/EF(*),
(5)
(6)

EUT L 139 av 30.4.2004, s. 5. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22.
Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av
20.12.2006, s. 1).
EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83.
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viser
til
virksomhetens
godkjenningsnummer i henhold til avsnitt I
del B nr. 7 i vedlegg II til forordning (EF)
nr. 853/2004.

ii) skal anskaffes, deles opp, transporteres og
oppbevares atskilt fra kjøtt beregnet på
handel i og utenfor Fellesskapet, og skal tas
i bruk på en slik måte at det ikke blandes
med kjøttprodukter beregnet på handel i
og utenfor Fellesskapet, med mindre det er
blitt behandlet som fastsatt i vedlegg III til
direktiv 2002/99/EF.

_________________
(*) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. Rettet i EUT
L 226 av 25.6.2004, s. 22.
(**) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83.»

_________________
(*)

EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11»

b) ny bokstav h) skal lyde:
«h) i)

som unntak fra bokstav g) kan
medlemsstatene, for kjøtt fra svin nevnt
i bokstav f) i), beslutte å ta i bruk et
annet identifikasjonsmerke enn det
særskilte identifikasjonsmerket som er
fastsatt i vedlegg II til direktiv 2002/99/
EF, forutsatt at dette klart kan skjelnes fra
andre identifikasjonsmerker som påføres
svinekjøtt i samsvar med europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 853/2004(*)
eller
kommisjonsforordning
(EF)
nr. 2076/2005(**).
Medlemsstater som beslutter å bruke
det alternative identifikasjonsmerket,
skal underrette Kommisjonen om dette
innenfor rammen av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen,

ii)

ved anvendelse av punkt i) må
identifikasjonsmerket være leselig og
ikke være mulig å fjerne, med skrifttegn
som er lette å lese og klart synlige.
Identifikasjonsmerket skal ha følgende
utforming og inneholde følgende
angivelser:

2)

nytt nr. 5 skal lyde:
«5. I tilfeller der forbudet fastsatt i nr. 2 bokstav f)
opprettholdes i mer enn 30 dager på grunn av nye
sykdomstilfeller, og derfor skaper vanskeligheter med
hensyn til dyreholdet, kan vedkommende myndighet,
etter at eieren har levert en søknad som forklarer
bakgrunnen for en slik søknad og forutsatt at den
offentlige veterinær har bekreftet forholdene, godkjenne
flytting av dyrene fra en driftsenhet innenfor vernesonen.
Nr. 2 bokstav f) og h) får tilsvarende anvendelse.»
Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 1. januar 2008 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og
bestemmelsene i dette direktiv.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. februar 2007.

For Kommisjonen
XY viser til den relevante landkoden i
henhold til avsnitt I del B nr. 6 i vedlegg II
til forordning (EF) nr. 853/2004.

Markos KYPRIANOU
Medlem av Kommisjonen

