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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1137/2014 

av 27. oktober 2014 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til 

håndtering av visse typer slaktebiprodukter fra dyr beregnet på konsum(*) 

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 10 nr. 1, 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 næringsmiddelforetak. I nevnte forordning er det fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

skal sikre overholdelse av særlige krav til videreforedling av slaktebiprodukter som mager fra drøvtyggere og føtter fra 

hovdyr. 

2) I samsvar med vedlegg III til nevnte forordning skal føtter fra hovdyr beregnet på videreforedling flås eller skåldes og 

avbustes, og mager fra drøvtyggere skal skåldes eller rengjøres på slakteriet, før de transporteres til en annen virk-

somhet. 

3) Utstyret som trengs til flåing eller skålding og avbusting, krever store investeringer. Derfor er særlig små og mellom-

store slakterier ikke i stand til selv å håndtere føtter beregnet på konsum på en kostnadseffektiv måte. 

4) Selv om den teknologiske utviklingen gjør det mulig å utnytte føtter fra hovdyr i næringsmidler og dermed redusere 

matavfallet, står særlig små og mellomstore slakterier overfor praktiske problemer som hindrer en slik utnyttelse. 

5) Løype raffineres til framstilling av ost og utvinnes fra mager fra unge drøvtyggere i særlige virksomheter. Skålding eller 

rengjøring av mager reduserer utbyttet av løype fra disse magene betydelig uten å bidra til sikkerheten ved løypen, som 

deretter gjennomgår kraftig raffinering. 

6) Det er nødvendig å opprettholde et høyt nivå av næringsmiddeltrygghet for å fremme bedre regelverksutforming og 

konkurranseevne samt skape like konkurransevilkår for foretakene, også for små og mellomstore slakterier. 

7) Mager fra drøvtyggere og føtter fra hovdyr omfattes av definisjonen av slaktebiprodukter i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 853/2004. Kravene til håndtering av slaktebiprodukter i nevnte forordning, herunder krav til temperatur under 

lagring og transport, sikrer at slike produkter trygt kan håndteres og transporteres til en virksomhet utenfor slakteriet, 

samles inn fra ulike slakterier og utnyttes. Den vedkommende myndigheten bør derfor tillate transport av føtter fra 

hovdyr som ikke er flådd eller skåldet og avbustet, til en annen virksomhet. 

8) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.10.2014, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 6. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal avsnitt I kapittel IV nr. 18 lyde: 

«18.  Når de er beregnet på videreforedling: 

a)  skal mager skåldes eller rengjøres; når det gjelder mager fra unge drøvtyggere beregnet på framstilling av løype, 

er det tilstrekkelig at magene er tømt, 

b)  skal tarmer tømmes og rengjøres, 

c)  skal hoder og føtter flås eller skåldes og avbustes; synlig rene føtter kan imidlertid, dersom den vedkommende 

myndigheten har gitt tillatelse til det, transporteres til og flås eller skåldes og avbustes i en godkjent virksomhet 

der føttene videreforedles til næringsmidler.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


