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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 427/2012 

av 22. mai 2012 

om utvidelse av særlige garantier med hensyn til salmonella fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 til egg beregnet på Danmark(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 

særlig artikkel 8 nr. 3 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for driftsansvarlige for næringsmiddel-

foretak. I artikkel 8 i nevnte forordning er det fastsatt 

særlige garantier for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse beregnet på det finske og svenske markedet. 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som har til 

hensikt å markedsføre egg i nevnte medlemsstater, skal 

derfor overholde visse regler når det gjelder salmonella. 

I nevnte forordning er det også fastsatt at forsendelser 

av slike egg skal følges av et sertifikat der det framgår at 

en mikrobiologisk undersøkelse med negativt resultat 

har blitt gjennomført i samsvar med Unionens 

regelverk. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005 av 

14. oktober 2005 om gjennomføring av europa-

parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med 

hensyn til særlige garantier angående salmonella for 

forsendelser til Finland og Sverige av visse typer kjøtt 

og egg(2) tildeles slike særlige garantier. 

3) I tillegg fastsettes det ved forordning (EF) 

nr. 1688/2005 regler for prøvetaking i flokker som egg 

har sin opprinnelse i, og mikrobiologiske metoder for 

undersøkelse av prøvene. Det angis også en 

sertifikatmodell som skal følge forsendelser av egg. 

4) I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 kan de 

særlige garantiene for visse næringsmidler av animalsk 

opprinnelse utvides helt eller delvis til én eller flere 

medlemsstater eller én eller flere regioner i en 

medlemsstat som har et kontrollprogram som anses som 

likeverdig til programmet som er godkjent for Finland 

og Sverige når det gjelder næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 23.5.2012, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 1. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) EUT L 271 av 15.10.2005, s. 17. 

5) Den danske veterinær- og næringsmiddel-

administrasjonen inngav 5. oktober 2007 en søknad til 

Kommisjonen om godkjenning av særlige garantier i 

Danmark vedrørende salmonella i egg for hele Danmark 

i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004. Søknaden 

inneholder en beskrivelse av det danske 

kontrollprogrammet for salmonella i egg. 

6) På sitt møte 18. juni 2008 ble Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen enige om et 

arbeidsdokument fra Kommisjonen med tittelen 

«Guidance document on the minimum requirements for 

salmonella control programmes to be recognised 

equivalent to those approved for Sweden and Finland in 

respect of meat and eggs of Gallus gallus» (heretter kalt 

«arbeidsdokumentet»). 

7) Det danske kontrollprogrammet for salmonella i egg 

anses som likeverdig til programmet som er godkjent 

for Finland og Sverige, og er i overensstemmelse med 

arbeidsdokumentet. I tillegg framla danske myndigheter 

20. mai 2011 opplysninger som viser at forekomsten av 

salmonella i flokker av kyllinger og voksne verpehøner i 

Danmark i 2008, 2009 og 2010, var i overensstemmelse 

med arbeidsdokumentet. 

8) De særlige garantiene bør derfor utvides til forsendelser 

av egg beregnet på Danmark. I tillegg bør reglene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1688/2005 vedrørende 

prøvetaking i flokker som egg har sin opprinnelse i, de 

mikrobiologiske metodene for undersøkelse av prøvene 

og sertifikatmodellen få anvendelse på slike 

forsendelser. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Danmark gis tillatelse til å anvende de særlige garantiene 

vedrørende salmonella fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 853/2004 på forsendelser av egg, som definert i nr. 5.1 

i vedlegg I til forordning (EF) nr.  853/2004, beregnet på 

Danmark. 

Artikkel 2 

1.  Prøvetakingen i flokker som egg har sin opprinnelse i, 

som nevnt i artikkel 1, skal utføres i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1688/2005. 

2.  Prøvene nevnt i nr. 1 skal være underlagt mikrobiologiske 

undersøkelser for salmonella i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1688/2005. 
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Artikkel 3 

Forsendelser av egg nevnt i artikkel 1 skal følges av et sertifikat i overensstemmelse med modellen i 

artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1688/2005. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 22. mai 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


