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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/723 

av 16. mai 2018 

om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 om vern av dyr på tidspunktet for 

avliving med hensyn til godkjenning av bedøving med lavt atmosfærisk trykk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av 24. september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for avliving(1), 

særlig artikkel 4 nr. 2 og artikkel 14 nr. 3 første ledd bokstav b). 

etter samråd med Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1099/2009 inneholder en liste over godkjente bedøvingsmetoder med tilhørende 

spesifikasjoner og de spesifikke kravene til visse metoder. 

2) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1099/2009 fastsetter kravene til slakterienes utforming, konstruksjon og utstyr. 

3) Etter anmodning fra et privat foretak har Kommisjonen anmodet Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) om å avgi en uttalelse om et system med lavt atmosfærisk trykk («metoden») til bedøving av slaktekyllinger. 

4) I sin uttalelse(2) av 25. oktober 2017 fastslo EFSA følgende: 

— Når det gjelder dyrevelferd, kan metoden anses å være minst likeverdig med minst én av de bedøvingsmetodene 

som er tilgjengelige nå. 

— Metoden er gyldig bare på visse vilkår som særlig er knyttet til de tekniske spesifikasjonene (som dekompresjons-

hastigheten, varigheten av hver fase og den samlede eksponeringstiden), dyrets egenskaper (slaktekyllinger) og 

visse omgivelsesforhold (som temperatur og fuktighet). 

— Vurderingen er begrenset til slaktekyllinger med en vekt på opptil 4 kg, og bruken av den kan ikke utvides til å 

omfatte andre kategorier av fugler. 

5) For at vedkommende myndigheter skal kunne utføre regelmessige kontroller av at metoden overholdes, bør det 

fastsettes særlige krav til metoden. 

6) I tillegg til kommersiell slakting anses metoden å være egnet til avliving av kyllinger i tilfelle nedslakting. 

7) Metoden er også egnet i andre tilfeller der det er nødvendig å avlive et stort antall kyllinger av andre grunner enn av 

hensyn til folkehelsen, dyrehelsen, dyrevelferden eller miljøet. 

8) Tatt i betraktning at metoden med hensyn til dyrevelferd er likeverdig med minst én av de eksisterende godkjente 

metodene, er det derfor nødvendig å endre vedlegg I til forordning (EF) nr. 1099/2009. 

9) For at metoden skal kunne brukes og overvåkes effektivt, bør visse særlige krav til slakteriets utforming, konstruksjon 

og utsyr overholdes. Det er derfor nødvendig å endre også vedlegg II til forordning 1099/2009. 

10) Vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 1099/2009 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 17.5.2018, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2017;15(12):5056. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1099/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I tabell 3 i kapittel I gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde: 

«Tabell 3 – Metoder med kontrollert atmosfære». 

ii) Ny rad 7 skal lyde: 

Nr. Navn Beskrivelse Bruksvilkår Nøkkelparametrer 

Særlige krav i 

henhold til kapittel II 

i dette vedlegg 

«7 Bedøving med lavt 

atmosfærisk trykk 

Dyr som er ved 

bevissthet, eksponeres 

for gradvis 

dekompresjon med 

reduksjon av 

tilgjengelig oksygen til 

mindre enn 5 %. 

Slaktekylling med en 

levendevekt på inntil  

4 kg. 

Slakting, nedslakting 

og andre situasjoner. 

Dekompresjonshastighet. 

Eksponeringstid. 

Omgivelsestemperatur og 

luftfuktighet. 

Nr. 10.1–10.5» 

b) I kapittel II skal nytt nr. 10 lyde: 

«10. Bedøving med lavt atmosfærisk trykk 

10.1. I første fase skal dekompresjonshastigheten ikke være høyere enn det som tilsvarer en trykkreduksjon fra 

standard atmosfærisk trykk ved havnivå, dvs. 760 torr, til 250 torr over et tidsrom på minst 50 sekunder. 

10.2. I andre fase skal det nås et atmosfærisk trykk ved havnivå på minst 160 torr i løpet av de neste 210 sekundene. 

10.3. Trykk/tid-kurven skal tilpasses for å sikre at alle fugler blir irreversibelt bedøvet i løpet av syklustiden. 

10.4. Kammeret skal tetthetsprøves og trykkmålerne kalibreres før hver bruk og minst daglig. 

10.5. Registreringene av absolutt vakuumtrykk, eksponeringstid, temperatur og luftfuktighet skal oppbevares i minst 

ett år.» 

2) I vedlegg II skal nytt nr. 7 lyde: 

«7. Bedøving med lavt atmosfærisk trykk 

7.1. Utstyr til bedøving med lavt atmosfærisk trykk skal være konstruert og bygd på en slik måte at det sikres et vakuum i 

kammeret som muliggjør langsom, gradvis dekompresjon med reduksjon av tilgjengelig oksygen og opprettholdelse 

av minimalt trykk. 

7.2. Systemet skal være utstyrt slik at det kontinuerlig kan måle, vise og registrere det absolutte vakuumtrykket, 

eksponeringstiden, temperaturen og luftfuktigheten samt gi en advarsel som tydelig kan ses og høres, dersom trykket 

avviker fra de påkrevde nivåene. Innretningen skal være klart synlig for personalet.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


