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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING Nr.    /2003

af

om bekæmpelse af salmonella

og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152,

stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter høring af Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 304 E af 30.10.2001, s. 260.
2 EFT C 94 af 18.4.2002, s. 18.
3 EFT C ...
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 15.5.2002 (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende), Rådets

fælles holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende) og Europa-Parlamentets
beslutning af ... (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende).
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(1) Levende dyr og produkter af animalsk oprindelse er opført på listen i traktatens bilag I. Hus-

dyrbrug og afsætning af produkter af animalsk oprindelse er en vigtig indkomstkilde for land-

brugsbefolkningen. For at sikre en rationel udvikling af landbrugssektoren må der gennemfø-

res veterinæraktioner, der tager sigte på at beskytte og højne menneskers og dyrs sundhed i

Fællesskabet.

(2) Beskyttelsen af mennesker mod sygdomme og infektioner, der direkte eller indirekte kan

overføres mellem dyr og mennesker (zoonoser), er af meget stor betydning.

(3) Zoonoser, der kan overføres med fødevarer, kan medføre menneskelige lidelser og økonomi-

ske tab for fødevareproducenterne og levnedsmiddelindustrien.

(4) Zoonoser, der overføres via andre kilder end fødevarer, navnlig via vildtlevende dyr og sel-

skabsdyr, er også et problem, der må tages højde for.
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(5) Zoonoser, der forekommer i primærproduktionen, skal bekæmpes på fyldestgørende måde, så

det sikres, at denne forordnings mål nås. Når der er tale om primærproduktion, hvor lederen af

fødevarevirksomheden leverer små mængder primærprodukter direkte til den endelige forbru-

ger eller til lokale forretninger, er det imidlertid hensigtsmæssigt at beskytte folkesundheden

gennem national lovgivning. Der er i dette tilfælde et tæt forhold mellem producenten og for-

brugeren. En sådan produktion skulle ikke bidrage væsentligt til den gennemsnitlige fore-

komst af zoonoser i dyrepopulationer i Fællesskabet som helhed. De generelle krav til prøve-

udtagning og analyser kan være upraktiske eller uhensigtsmæssige for producenter med meget

få dyr, som er etableret i regioner, hvor der gælder specielle ugunstige geografiske forhold.

(6) Rådets direktiv 92/117/EØF af 17. december 1992 om beskyttelsesforanstaltninger over for

specifikke zoonoser og specifikke zoonotiske agenser hos dyr og i animalske produkter for at

forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og forgiftninger1 indeholder bestemmelser om ind-

førelse af systemer til overvågning af bestemte zoonoser og foranstaltninger til bekæmpelse af

salmonella i visse fjerkræflokke.

(7) Ifølge ovennævnte direktiv skal medlemsstaterne forelægge Kommissionen de nationale for-

anstaltninger, som de har truffet for at nå de i direktivet fastsatte mål, og opstille planer for

overvågning af salmonella hos fjerkræ. Rådets direktiv 97/22/EF2 om ændring af direktiv

92/117/EØF har imidlertid suspenderet sidstnævnte krav i afventning af den revision af direk-

tivet, der er foreskrevet i artikel 15a i direktiv 92/117/EØF.

                                                
1 EFT L 62 af 15.3.1993, s. 38. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1999/72/EF (EFT L 210 af 10.8.1999, s. 12).
2 EFT L 113 af 30.4.1997, s. 9.
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(8) Flere medlemsstater har allerede forelagt deres planer for overvågning af salmonella, og

Kommissionen har godkendt disse. Desuden skulle alle medlemsstater med virkning fra

den 1. januar 1998 iværksætte de minimumsforanstaltninger, der er fastsat for salmonella i af-

snit I i bilag III til direktiv 92/117/EØF, og fastsætte bestemmelser om, hvilke forholdsregler

der skal tages for at undgå, at der føres salmonella ind i en bedrift.

(9) Disse minimumsforanstaltninger vedrører navnlig overvågning og bekæmpelse af salmonella i

avlsflokke af arten Gallus gallus. Hvis serotyperne Salmonella enteritidis eller Salmonella

typhimurium er blevet påvist, og dette bekræftes ved udtagne prøver, fastsætter direk-

tiv 92/117/EØF særlige foranstaltninger med henblik på at bekæmpe infektionen.

(10) I henhold til anden EF-lovgivning skal der foretages overvågning og bekæmpelse af visse

zoonoser i dyrepopulationer. Især Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinær-

politimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin1 omhandler

kvægtuberkulose og kvægbrucellose. Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyre-

sundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet2 om-

handler fåre- og gedebrucellose. Nærværende forordning bør derfor ikke medføre unødvendig

gentagelse af disse allerede gældende krav.

(11) Desuden vil fremtidig EF-lovgivning om fødevarehygiejne indeholde særlige elementer, der

er nødvendige for forebyggelse, bekæmpelse og overvågning af zoonoser og zoonotiske agen-

ser, ligesom den vil fastlægge særlige krav vedrørende fødevarers mikrobiologiske kvalitet.

                                                
1 EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.

1226/2002 (EFT L 179 af 9.7.2002. s. 13).
2 EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2002/261/EF

(EFT L 91 af 6.4.2002, s. 31).
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(12) Direktiv 92/117/EØF foreskriver indsamling af data om forekomsten af zoonoser og zoonoti-

ske agenser i foder, dyr og fødevarer samt hos mennesker. Dette dataindsamlingssystem giver,

selv om det ikke er harmoniseret og derfor ikke muliggør en sammenligning mellem med-

lemsstaterne, grundlag for en vurdering af den nuværende situation med hensyn til zoonoser

og zoonotiske agenser i Fællesskabet.

(13) Dataindsamlingssystemets resultater viser, at bestemte zoonotiske agenser, navnlig Salmo-

nella spp. og Campylobacter spp., forårsager størstedelen af de tilfælde, hvor zoonoser optræ-

der hos mennesker. Der synes at være en tilbagegang i antallet af salmonellosetilfælde hos

mennesker, navnlig af dem der forårsages af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimu-

rium, hvilket viser, at de pågældende bekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet i EF, har væ-

ret vellykkede. Det antages imidlertid, at mange tilfælde aldrig rapporteres, og at de indsam-

lede data derfor ikke nødvendigvis giver et fuldstændigt billede af situationen.

(14) I sin udtalelse af 12. april 2000 om zoonoser gav Den Videnskabelige Komité for Veterinær-

foranstaltninger med henblik på Folkesundheden udtryk for, at de dengang gældende foran-

staltninger til bekæmpelse af fødevarebårne zoonotiske infektioner var utilstrækkelige. Den

fremførte desuden, at de epidemiologiske data, som medlemsstaterne indsamlede, var ufuld-

stændige og ikke fuldt ud sammenlignelige. Som følge heraf anbefalede komitéen at forbedre

overvågningsordningerne, ligesom den påpegede muligheder for risikostyring.

(15) Det er derfor nødvendigt at forbedre de bestående systemer til bekæmpelse af specifikke zoo-

notiske agenser. Samtidigt vil de regler, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv .../... af ... om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets

beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF1 erstatte de over-

vågnings- og dataindsamlingsordninger, der er fastlagt ved direktiv 92/117/EØF.

                                                
1 Se side      i denne Tidende.
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(16) I princippet skal bekæmpelsen omfatte hele fødevarekæden "fra jord til bord".

(17) Reglerne for en sådan bekæmpelse bør generelt være dem, der er fastlagt i EF-bestemmel-

serne om foder, dyresundhed og fødevarehygiejne.

(18) For visse zoonoser og zoonotiske agenser er det dog nødvendigt at fastsætte særlige krav til

bekæmpelsen.

(19) Sådanne særlige krav bør baseres på mål for mindskelsen af forekomsten af zoonoser og zoo-

notiske agenser.

(20) Målene bør fastlægges for zoonoser og zoonotiske agenser i dyrepopulationer under særlig

hensyntagen til deres hyppighed og den epidemiologiske udvikling i populationer af dyr og

mennesker, foderstoffer og fødevarer, og til, hvor alvorlige de er for mennesker, samt til de

mulige økonomiske virkninger, videnskabelige udtalelser og de foreliggende muligheder for

ved relevante foranstaltninger at mindske deres forekomst. Om nødvendigt kan der fastsættes

mål for andre led i fødevarekæden.

(21) For at sikre en virkeliggørelse af målene i rette tid bør medlemsstaterne udarbejde særlige be-

kæmpelsesprogrammer, som bør godkendes af Fællesskabet.

(22) Hovedansvaret for fødevaresikkerheden bør ligge hos fødevare- og foderstofvirksomhederne.

Medlemsstaterne bør derfor tilskynde til indførelse af bekæmpelsesprogrammer, der omfatter

hele sektorer.



14857/1/02 REV 1 ACA/an 7
DG B    DA

(23) I forbindelse med bekæmpelsesprogrammerne ønsker medlemsstaterne og fødevare- og foder-

stofvirksomhederne måske at anvende bestemte bekæmpelsesmetoder. Nogle metoder kan

måske ikke accepteres, navnlig hvis de generelt hæmmer virkeliggørelsen af det opstillede

mål, hvis de specifikt griber ind i de nødvendige testsystemer, eller hvis de giver anledning til

potentielle risici for folkesundheden. Der bør derfor fastlægges passende procedurer, der gør

det muligt for Fællesskabet at vedtage, at bestemte bekæmpelsesmetoder ikke må anvendes

som led i bekæmpelsesprogrammer.

(24) Der kan også bestå eller udvikles bekæmpelsesmetoder, der ikke i sig selv er omfattet af spe-

cifikke EF-bestemmelser om produktgodkendelse, men som kunne medvirke til at nå målene

for mindskelse af forekomsten af bestemte zoonoser og zoonotiske agenser. Det bør derfor

være muligt at godkende anvendelsen af sådanne metoder på EF-plan.

(25) Det vil være af afgørende betydning at sikre, at dyr ved fornyelse af besætninger kommer fra

flokke eller besætninger, som har været underkastet bekæmpelsesforanstaltninger i overens-

stemmelse med kravene i denne forordning. Når et særligt bekæmpelsesprogram finder an-

vendelse, bør testresultaterne meddeles til køberen af dyrene. I den forbindelse bør der opta-

ges særlige krav i de relevante EF-bestemmelser om handel inden for Fællesskabet og import

fra tredjelande, navnlig vedrørende forsendelser af levende dyr og rugeæg. Direk-

tiv 64/432/EØF, Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og

veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg og svin samt fersk kød

fra tredjelande1 og Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige

betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg2 samt for indfør-

sel heraf fra tredjelande bør ændres i overensstemmelse hermed.

                                                
1 EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/995/EF

(EFT L 353 af 30.12.2002, s. 1).
2 EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2001/867/EF

(EFT L 323 af 7.12.2001, s. 29).
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(26) Vedtagelse af denne forordning bør ikke berøre de yderligere garantier, der er vedtaget for

Finland og Sverige ved disses tiltrædelse af Fællesskabet og bekræftet ved beslutning

94/968/EF1, 95/50/EF2, 95/160/EF3, 95/161/EF4, 95/168/EF5, 95/409/EF6, 95/410/EF7 and

95/411/EF8. Denne forordning skal fastsætte en procedure for i en overgangsperiode at yde

garantier til enhver medlemsstat, der har et godkendt nationalt bekæmpelsesprogram, som

rækker ud over Fællesskabets minimumskrav vedrørende salmonella. Resultaterne af prø-

verne på levende dyr og rugeæg, der handles med en sådan medlemsstat, skal opfylde de kri-

terier, der er fastsat i dets nationale bekæmpelsesprogram. Fremtidig EF-lovgivning om fast-

sættelse af hygiejneregler for fødevarer af animalsk oprindelse vil fastsætte en tilsvarende

procedure med hensyn til kød og konsumæg.

(27) Samtidig med gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af zoonoser i Fællesskabet

skal tredjelande, der eksporterer til Fællesskabet, gennemføre tilsvarende foranstaltninger.

                                                
1 EFT L 371 af 31.12.1994, s. 36.
2 EFT L 53 af 9.3.1995, s. 31.
3 EFT L 105 af 9.5.1995, s. 40. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 97/278/EF (EFT

L 110 af 26.4.1997, s. 77).
4 EFT L 105 af 9.5.1995, s. 44. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 97/278/EF.
5 EFT L 109 af 16.5.1995, s. 44. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 97/278/EF.
6 EFT L 243 af 11.10.1995, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 98/227/EF

(EFT L 87 af 21.3.1998, s. 14).
7 EFT L 243 af 11.10.1995, s. 25. Senest ændret ved beslutning 98/227/EF.
8 EFT L 243 af 11.10.1995, s. 29. Senest ændret ved beslutning 98/227/EF.



14857/1/02 REV 1 ACA/an 9
DG B    DA

(28) Hvad angår bekæmpelse af salmonella viser de fleste foreliggende oplysninger, at fjerkræpro-

dukter er en væsentlig kilde til salmonellose hos mennesker. Der bør derfor anvendes bekæm-

pelsesforanstaltninger ved produktionen af disse varer, hvorved der sker en udvidelse af de

foranstaltninger, der er truffet i henhold til Rådets direktiv 92/117/EØF. I forbindelse med

produktionen af konsumæg er det vigtigt at træffe særlige foranstaltninger vedrørende mar-

kedsføring af produkter, der hidrører fra flokke, der ikke er konstateret fri for relevant salmo-

nella. For fjerkrækøds vedkommende er det målet at markedsføre fjerkrækød, der med rimelig

sikkerhed er fri for relevant salmonella. Fødevareproducenterne har brug for en overgangspe-

riode for at tilpasse sig til de planlagte foranstaltninger, som kan ændres yderligere bl.a. på

baggrund af videnskabelige risikovurderinger.

(29) Der bør udpeges nationale referencelaboratorier og EF-referencelaboratorier med henblik på

rådgivning og bistand i forbindelse med spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

(30) For at sikre en ensartet anvendelse af bestemmelserne i denne forordning bør der fastsættes

regler for EF-kontrol og -systemrevision i overensstemmelse med den øvrige EF-lovgivning

på området.

(31) Der bør fastlægges passende procedurer for ændring af visse bestemmelser i denne forordning

under hensyntagen til de tekniske og videnskabelige fremskridt og for vedtagelse af gennem-

førelses- og overgangsbestemmelser.
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(32) For at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling bør det sikres, at der er et tæt

og effektivt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne i den stående komité,

som er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. ja-

nuar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed1.

(33) De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, bør vedtages

i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de

nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2 –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Denne forordning har til formål at sikre, at der træffes hensigtsmæssige og effektive foran-

staltninger til bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske agenser med henblik på at mindske

forekomsten heraf og de risici, de indebærer for folkesundheden.

                                                
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.



14857/1/02 REV 1 ACA/an 11
DG B    DA

2. Denne forordning omfatter

a) vedtagelse af mål for mindskelse af forekomsten af bestemte zoonoser i dyrepopulationer

i) i primærproduktionen, og

ii) om nødvendigt også for de pågældende zoonoser og zoonotiske agenser i de efterføl-

gende led i fødevarekæden, herunder fødevarer og foder;

b) godkendelse af særlige bekæmpelsesprogrammer, der udarbejdes af medlemsstaterne og le-

dere af fødevare- og foderstofvirksomheder;

c) vedtagelse af særlige regler om bestemte bekæmpelsesmetoder, der anvendes til mindskelse af

forekomsten af zoonoser og zoonotiske agenser;

d) vedtagelse af regler for handel i EF med og import fra tredjelande af bestemte dyr og produk-

ter heraf.

3. Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) primærproduktion til brug i private husholdninger eller

b) direkte levering fra producenten af små mængder primærprodukter til den endelige forbruger

eller til lokale detailvirksomheder, der leverer primærprodukterne direkte til den endelige for-

bruger.
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4. Medlemsstaterne indfører i den nationale lovgivning bestemmelser for de aktiviteter, der er

nævnt i stk. 3, litra b). De nationale bestemmelser skal sikre, at målene i denne forordning nås.

5. Dette direktiv finder anvendelse med forbehold af mere specifikke EF-bestemmelser om dyre-

sundhed, dyrs ernæring, fødevarehygiejne, overførbare sygdomme hos mennesker, sundhed og sik-

kerhed på arbejdspladsen, genteknologi og transmissible spongiforme encephalopatier.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder følgende definitioner:

1. definitionerne i forordning (EF) nr. 178/2002;

2. definitionerne i direktiv .../.../EF; og

3. følgende definitioner:

a) "besætning": et dyr eller gruppe af dyr, der holdes på en bedrift som en epidemiologisk enhed;

og

b) "flok": alt fjerkræ med samme sundhedsstatus, der holdes i samme rum eller samme inde-

lukke, og som udgør en enkelt epidemiologisk enhed. For fjerkræ i bursystemer omfatter dette

alle dyr, der er fælles om en given luftmængde.
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Artikel 3

Kompetente myndigheder

1. Hver medlemsstat udpeger en eller flere kompetente myndigheder i forbindelse med denne

forordning og giver Kommissionen meddelelse herom. Hvis en medlemsstat udpeger mere end en

myndighed,

a) meddeler den Kommissionen, hvilken kompetent myndighed der fungerer som kontaktpunkt

for kontakt med Kommissionen, og

b) sørger for, at de kompetente myndigheder samarbejder om at sikre en korrekt gennemførelse

af kravene i denne forordning.

2. Den eller de kompetente myndigheder har navnlig ansvaret for:

a) udarbejdelse af de programmer, der er foreskrevet i artikel 5, stk. 1, og af eventuelle ændrin-

ger heraf, som måtte vise sig nødvendige, især på baggrund af de tilvejebragte data og resul-

tater;

b) indsamling af de data, der er nødvendige for en evaluering af de anvendte midler og de opnå-

ede resultater i forbindelse med det nationale bekæmpelsesprogram, jf. artikel 5, og årlig

fremsendelse af disse data og resultater, herunder resultaterne af eventuelle gennemførte un-

dersøgelser, til Kommissionen under iagttagelse af de regler, der er fastlagt i henhold til arti-

kel 9, stk. 1, i direktiv .../.../EF;

c) gennemførelse af regelmæssig kontrol i fødevarevirksomhederne og, i nødvendigt omfang, i

foderstofvirksomhederne med henblik på at kontrollere overholdelsen af denne forordning.
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KAPITEL II

EF-MÅL

Artikel 4

EF-mål for mindskelse af forekomsten af zoonoser og zoonotiske agenser

1. Der opstilles EF-mål for mindskelse af forekomsten af de zoonoser og zoonotiske agenser, der

er opført i bilag I, kolonne 1, i de dyrepopulationer, der er anført i bilag I, kolonne 2, under hensyn-

tagen til:

a) de erfaringer, der er gjort i forbindelse med eksisterende nationale foranstaltninger; og

b) de oplysninger, der er fremsendt Kommissionen eller Den Europæiske Fødevaresikkerheds-

autoritet i henhold til de eksisterende EF-bestemmelser, navnlig som led i de oplysninger, der

er omhandlet i direktiv .../.../EF, særlig artikel 5 heri.

Målene og eventuelle ændringer heraf vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

2. De EF-mål, der er omhandlet i stk. 1, skal mindst omfatte:

a) en angivelse i tal af enten

i) en maksimumsprocent for de epidemiologiske enheder, der fortsat er positive, og/eller



14857/1/02 REV 1 ACA/an 15
DG B    DA

ii) en minimumsprocent for mindskelse af antallet af de epidemiologiske enheder, der fort-

sat er positive;

b) en øverste tidsgrænse for, hvornår målet skal være nået;

c) en definition af epidemiologiske enheder som nævnt i litra a);

d) en fastlæggelse af de kontrolordninger, der nødvendige for at efterprøve, om målet er nået; og

e) hvor det er relevant, en definition af serotyper af betydning for folkesundheden eller af andre

subtyper af zoonoser eller zoonotiske agenser, der er opført i bilag I, kolonne 1, under hen-

syntagen til de generelle kriterier, der er anført i stk. 6, litra c), og de specifikke kriterier i bi-

lag III.

3. EF-målene opstilles første gang inden for de respektive tidsfrister, der er angivet i bilag I,

kolonne 4.

4. a) Kommissionen skal forelægge en costbenefit-analyse for hvert EF-mål, den fastlægger.

Denne analyse skal navnlig tage hensyn til kriterierne i stk. 6, litra c). Medlemsstaterne

skal på opfordring yde Kommissionen al nødvendig bistand til, at den kan udarbejde

analysen.

b) Før Kommissionen foreslår  et EF-mål, skal den høre medlemsstaterne i den komité, der

er nævnt i artikel 14, stk. 1, om resultatet af sin analyse.

c) På baggrund af resultaterne af en positiv costbenefit-analyse og høringen af medlems-

staterne foreslår Kommissionen EF-mål, hvor det er hensigtsmæssigt.
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5. Uanset stk. 2, litra e), og stk. 4 finder følgende regler dog anvendelse for fjerkræ i en over-

gangsperiode.

Det EF-mål, der opstilles for avlsflokke af Gallus gallus i denne overgangsperiode, omfatter de fem

hyppigst forekommende salmonella-serotyper i forbindelse med salmonellose hos mennesker be-

stemt på grundlag af data, der er indsamlet via Fællesskabets overvågningssystemer, udtrykt som et

vægtet gennemsnit af dataene for de seneste tre år, hvor der foreligger data. De EF-mål, der opstil-

les for æglæggende høner, slagtekyllinger og kalkuner i overgangsperioden omfatter Salmonella

Enteritidis og Salmonella Typhimurium. Om nødvendigt kan disse mål dog udvides til højst fem

serotyper på grundlag af resultaterne af en costbenefitanalyse, der gennemføres i overensstemmelse

med stk. 4.

Overgangsperioden finder anvendelse på hvert EF-mål for mindskelsen af forekomsten af salmo-

nella i fjerkræ. Den varer tre år i hvert tilfælde og begynder på den dato, der er nævnt i bilag I, ko-

lonne 5.

6. a) Bilag I kan ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 2, for de områder, der er nævnt i

litra b), især under hensyntagen til kriterierne i litra c).

b) Ændringer til bilag I kan ændre rækkevidden af kravene til opstilling af EF-mål ved til-

føjelse, indskrænkning eller ændring af de pågældende:

i) zoonoser eller zoonotiske agenser,

ii) led i fødevarekæden og/eller,

iii) dyrepopulationer.
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c) De kriterier, der skal tages i betragtning, inden bilag I ændres, omfatter med hensyn til

den pågældende zoonose eller zoonotiske agens:

i) dens hyppighed i populationer af dyr og mennesker, i foder og i fødevarer,

ii) hvor alvorlig den er for mennesker,

iii) dens økonomiske konsekvenser for sundhedssektoren med hensyn til både dyr og

mennesker og for foder- og fødevaresektoren,

iv) de epidemiologiske tendenser i populationer af dyr og mennesker samt på foder-

og fødevareområdet,

v) videnskabelige udtalelser,

vi) den teknologiske udvikling, især med hensyn til afgørelsen af, hvor praktiske de

disponible bekæmpelsesmuligheder er, og

vii) krav og tendenser vedrørende avlssystemer og produktionsmetoder.

7. Bilag III kan ændres eller suppleres efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

8. Kommissionen tager gennemførelsen af EF-målene op til revision og tager hensyn til denne

revision, når den foreslår yderligere mål.

9. Foranstaltninger, der træffes for at nedbringe forekomsten af de zoonoser og zoonotiske agen-

ser, der er opført i bilag I, gennemføres i henhold til bestemmelserne i denne forordning og i

bestemmelser som vedtages i henhold hertil.
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KAPITEL III

BEKÆMPELSESPROGRAMMER

Artikel 5

Nationale bekæmpelsesprogrammer

1. For at nå de EF-mål, der er omhandlet i artikel 4, opstiller medlemsstaterne nationale bekæm-

pelsesprogrammer for hver af de zoonoser og zoonotiske agenser, der er opført i bilag I. Nationale

bekæmpelsesprogrammer skal vedrøre zoonosernes geografiske fordeling inden for hver medlems-

stat og de finansielle indvirkninger for primærproducenter og fødevare- og foderstofvirksomheder

af indførelse af effektiv bekæmpelse.

2. De nationale bekæmpelsesprogrammer skal være fortløbende og mindst omfatte en periode på

tre på hinanden følgende år.

3. De nationale bekæmpelsesprogrammer skal:

a) gøre det muligt at påvise zoonoser og zoonotiske agenser i overensstemmelse med de krav og

minimumskrav til prøvetagning, der er fastlagt i bilag II;

b) fastlægge ansvarsfordelingen mellem de kompetente myndigheder og lederne af fødevare- og

foderstofvirksomheder;

c) angive, hvilke bekæmpelsesforanstaltninger der skal træffes efter påvisning af zoonoser og

zoonotiske agenser, navnlig med henblik på at beskytte folkesundheden, herunder gennemfø-

relse af de særlige foranstaltninger, der er omhandlet i bilag II;
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d) åbne mulighed for en evaluering af de fremskridt, der opnås i henhold til deres bestemmelser,

og for en fornyet overvejelse af disse programmer, navnlig på baggrund af resultaterne i for-

bindelse med påvisningen af zoonoser og zoonotiske agenser.

4. De nationale bekæmpelsesprogrammer skal mindst omfatte følgende led i fødevarekæden:

a) foderproduktion;

b) primærproduktion af dyr;

c) forarbejdning og tilberedning af animalske fødevarer.

5. De nationale bekæmpelsesprogrammer skal, som led i den offentlige kontrol, jf. bilag II, del

A, i givet fald, omfatte bestemmelser om analysemetoder og -kriterier, som analyseresultaterne skal

vurderes ud fra, til undersøgelse af dyr og rugeæg, der forsendes indenlands,.

6. De krav og minimumskrav til prøvetagning, der er fastlagt i bilag II, kan ændres, tilpasses el-

ler suppleres efter proceduren i artikel 14, stk. 2, især under hensyntagen til kriterierne i artikel 4,

stk. 6, litra c).

7. Senest 6 måneder efter fastlæggelsen af de EF-mål, der er omhandlet i artikel 4, forelægger

medlemsstaterne Kommissionen deres nationale bekæmpelsesprogrammer og angiver de foranstalt-

ninger, der skal gennemføres.
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Artikel 6

Godkendelse af de nationale bekæmpelsesprogrammer

1. Når en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 5 har forelagt et nationalt bekæmpelses-

program, råder Kommissionen over to måneder til at anmode den pågældende medlemsstat om

yderligere relevante og nødvendige oplysninger. Medlemsstaten fremskaffer sådanne yderligere

oplysninger inden for en frist på to måneder efter modtagelsen af anmodningen. Kommissionen af-

gør inden for en frist på to måneder efter modtagelsen af sådanne yderligere oplysninger, eller hvis

den ikke har anmodet om yderligere oplysninger, inden for en frist på seks måneder fra forelæggel-

sen af et bekæmpelsesprogram, om det er i overensstemmelse med de relevante forskrifter, især

denne forordning.

2. Når Kommissionen har fastslået, at et nationalt bekæmpelsesprogram opfylder kravene, eller

på anmodning af den medlemsstat, der har forelagt det, tages programmet under behandling så hur-

tigt som muligt, med henblik på godkendelse efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

3. Ændring af et program, som allerede er blevet godkendt i henhold til stk. 2, kan godkendes

efter proceduren i artikel 14, stk. 2, for at tage hensyn til ændringer i situationen i den pågældende

medlemsstat, navnlig på baggrund af de i artikel 5, stk. 3, litra d), nævnte resultater.

Artikel 7

Fødevare- og foderstofvirksomhedslederes bekæmpelsesprogrammer

1. Fødevare- og foderstofvirksomhedsledere eller organisationer, som repræsenterer disse, kan

udarbejde bekæmpelsesprogrammer, der så vidt muligt dækker alle produktions-, forarbejdnings- og

distributionsled.



14857/1/02 REV 1 ACA/an 21
DG B    DA

2. Hvis lederne af fødevare- og foderstofvirksomheder eller deres organisationer ønsker, at deres

bekæmpelsesprogrammer indgår i de nationale bekæmpelsesprogrammer, skal de forelægge deres

bekæmpelsesprogrammer og eventuelle ændringer heraf for den kompetente myndighed i den med-

lemsstat, de er hjemmehørende i, til godkendelse. Hvis de pågældende aktiviteter finder sted i for-

skellige medlemsstater, skal programmerne godkendes særskilt for hver enkelt medlemsstat.

3. Den kompetente myndighed må kun godkende de i henhold til stk. 2 forelagte bekæmpelses-

programmer, hvis den finder det godtgjort, at bekæmpelsesprogrammerne opfylder de relevante

krav i bilag II og er i overensstemmelse med målene i det relevante nationale bekæmpelsesprogram.

4. Medlemsstaterne fører lister, som holdes ajour, over de godkendte bekæmpelsesprogrammer,

som lederne af fødevare- og foderstofvirksomheder eller deres organisationer har opstillet. Disse

lister stilles på anmodning til rådighed for Kommissionen.

5. Lederne af fødevare- og foderstofvirksomhederne eller deres organisationer meddeler regel-

mæssigt resultaterne af deres bekæmpelsesprogrammer til den kompetente myndighed.
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KAPITEL IV

BEKÆMPELSESMETODER

Artikel 8

Særlige bekæmpelsesmetoder

1. På Kommissionens initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat og efter proceduren i

artikel 14, stk. 2,

a) kan det besluttes, at særlige bekæmpelsesmetoder kan eller skal anvendes til mindskelse af

forekomsten af zoonoser og zoonotiske agenser i primærproduktionen af dyr og i andre led i

fødevarekæden;

b) kan der vedtages regler om betingelserne for anvendelsen af de i litra a) nævnte metoder;

c) kan der vedtages nærmere regler om de nødvendige dokumenter og procedurer og om mind-

stekrav i forbindelse med de metoder, der er nævnt i litra a); og

d) kan det besluttes, at visse særlige bekæmpelsesmetoder ikke må anvendes som led i bekæm-

pelsesprogrammerne.

2. De i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede bestemmelser gælder ikke for metoder, hvor der an-

vendes stoffer eller teknikker, som er omfattet af EF-bestemmelserne om dyrs ernæring, tilsætnings-

stoffer til fødevarer eller veterinærlægemidler.
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KAPITEL V

HANDEL

Artikel 9

Handel inden for EF

1. Senest fra de datoer, der er fastsat i bilag I, kolonne 5, skal oprindelsesflokke og -besætninger

af de arter, der er anført i kolonne 2, kontrolleres for de zoonoser og zoonotiske agenser, der er op-

ført i kolonne 1, inden der fra den fødevarevirksomhed, der er oprindelsesbedrift, afsendes levende

dyr eller rugeæg. Kontroldatoen og -resultatet skal fremgå af de relevante sundhedscertifikater, der

er fastsat regler om i EF-lovgivningen.

2. Bestemmelsesmedlemsstaten kan efter proceduren i artikel 14, stk. 2, bemyndiges til i en

overgangsperiode at kræve, at resultaterne af afsendelsesmedlemsstatens kontrol, der skal henvises

til i de respektive sundhedscertifikater ved forsendelse af dyr og rugeæg, opfylder de samme krite-

rier for så vidt angår salmonella som dem, der i det nationale program, jf. artikel 5, stk. 5, er god-

kendt for forsendelser inden for medlemsstatens eget område.

Bemyndigelsen kan trækkes tilbage efter samme procedure.

3. De særlige foranstaltninger for så vidt angår salmonella, der fandt anvendelse på levende dyr

afsendt til Finland og Sverige inden denne forordnings ikrafttræden, skal fortsat gælde, som om der

var givet tilladelse hertil i henhold til stk. 2.
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4. Der kan efter proceduren i artikel 14, stk. 2, fastsættes særlige regler for medlemsstaternes

fastlæggelse af de kriterier, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, og i stk. 2 i nærværende artikel, jf.

dog artikel 5, stk. 6.

Artikel 10

Import fra tredjelande

1. For at blive optaget eller forblive på listerne over de tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i

henhold til EF-lovgivningen har tilladelse til at importere de dyr eller rugeæg, der er omfattet af

denne forordning, skal det pågældende tredjeland for den relevante art eller kategori fra de datoer,

der er anført i bilag I, kolonne 5, forelægge Kommissionen et program svarende til dem, der er om-

handlet i artikel 5, som skal  godkendes i overensstemmelse med denne artikel. Programmet skal

indeholde nærmere oplysninger om de garantier, som landet giver med hensyn til kontrol med zoo-

noser og zoonotiske agenser. Disse garantier skal mindst svare til de garantier, der følger af denne

forordning. Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor skal være nært inddraget i kon-

trollen af, at der findes tilsvarende bekæmpelsesprogrammer i tredjelande.

2. Programmerne godkendes efter proceduren i artikel 14, stk. 2, forudsat at det objektivt godt-

gøres, at de foranstaltninger, der er beskrevet i programmet, svarer til de relevante gældende EF-

krav. Efter samme procedure kan der tillades andre garantier end dem, der følger af denne forord-

ning, for så vidt de ikke er gunstigere end dem, der gælder for handel inden for Fællesskabet.
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3. De tidsfrister, der ifølge artikel 5, stk. 7, og artikel 6, stk. 1, gælder for indgivelse og godken-

delse af programmer, finder også anvendelse for tredjelande, med hvilke der foregår en regelmæssig

samhandel. For tredjelande, med hvilke samhandel etableres eller genetableres, gælder de tidsfri-

ster, der er fastsat i artikel 6.

4. Oprindelsesflokke og -besætninger af de arter, der er anført i bilag I, kolonne 2, skal kontrol-

leres, inden der fra den føde varevirksomhed, der er oprindelsesbedrift, afsendes levende dyr eller

rugeæg. Flokke og besætninger skal kontrolleres for de zoonoser og zoonotiske agenser, der er op-

ført i bilag I, kolonne 1, eller, hvis det er nødvendigt for at nå målet om tilsvarende garantier i

stk. 1, for de zoonoser og zoonotiske agenser, der bestemmes efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

Kontroldatoen og -resultatet skal anføres i den pågældende importlicens, og de importlicensmodel-

ler, der er fastsat i EF-bestemmelserne, ændres i overensstemmelse hermed.

5. Den endelige bestemmelsesmedlemsstat kan efter proceduren i artikel 14, stk. 2, bemyndiges

til i en overgangsperiode at kræve, at resultaterne af den kontrol, der er omhandlet i stk. 4, opfylder

de samme kriterier som dem, der er fastlagt i medlemsstatens eget nationale program, jf. artikel 5,

stk. 5. Bemyndigelsen kan trækkes tilbage, og der kan efter proceduren i artikel 14, stk. 2, fastsættes

særlige regler vedrørende sådanne kriterier, jf. dog artikel 5, stk. 6.

6. For at blive optaget eller forblive på listerne over de tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i

henhold til EF-lovgivningen har tilladelse til at importere de produkter, der er omfattet af denne

forordning, skal det pågældende tredjeland for den relevante produktkategori forelægge Kommissi-

onen garantier svarende til dem, der er fastsat i denne forordning.
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KAPITEL VI

LABORATORIER

Artikel 11

Referencelaboratorier

1. Efter proceduren i artikel 14, stk. 2, udpeges EF-referencelaboratorier til analyse og undersø-

gelse af de zoonoser og zoonotiske agenser, der er anført i bilag I, kolonne 1.

2. EF-referencelaboratoriernes ansvarsområder og opgaver fastlægges efter proceduren i arti-

kel 14, stk. 2, navnlig hvad angår samordningen af deres aktiviteter med de nationale referencelabo-

ratoriers aktiviteter.

3. Medlemsstaterne udpeger nationale EF-referencelaboratorier for analyse og undersøgelse af

de zoonoser og zoonotiske agenser, der er anført i bilag I, kolonne 1. Laboratoriernes navne og

adresser meddeles til Kommissionen.

4. Visse af de nationale referencelaboratoriers ansvarsområder og opgaver kan fastlægges efter

proceduren i artikel 14, stk. 2, navnlig hvad angår samordningen af deres aktiviteter med de aktivi-

teter, som i medlemsstaterne udføres af de relevante laboratorier, der er udpeget i henhold til arti-

kel 12, stk. 1, litra a).
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Artikel 12

Godkendelse af laboratorier, kvalitetskrav og

godkendte undersøgelsesmetoder

1. De laboratorier, der deltager i bekæmpelsesprogrammer i henhold til artikel 5 og 7, skal for så

vidt angår analyse af prøver med henblik på kontrol af tilstedeværelse af de zoonoser og zoonotiske

agenser, der er anført i bilag I, kolonne 1:

a) være udpeget af den ansvarlige myndighed; og

b) anvende kvalitetssikringssystemer, som er i overensstemmelse med kravene i den gældende

EN/ISO-standard, senest 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden eller inden 24 må-

neder efter tilføjelsen af nye zoonoser eller zoonotiske agenser i bilag I, kolonne 1.

2. Laboratorierne skal med regelmæssige mellemrum deltage i sammenlignende prøver, der til-

rettelægges eller samordnes af det nationale referencelaboratorium.

3. Undersøgelser for tilstedeværelse af de zoonoser og zoonotiske agenser, der er anført i bilag I,

kolonne 1, gennemføres efter metoder og protokoller, der er anbefalet som referencemetoder af in-

ternationale standardiseringsorganer.

Der kan anvendes alternative metoder, hvis de er blevet valideret i overensstemmelse med internati-

onalt anerkendte regler og giver resultater, der svarer til dem, der opnås ved de pågældende referen-

cemetoder.

Andre undersøgelsesmetoder kan om fornødent godkendes efter proceduren i artikel 14, stk. 2.
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KAPITEL VII

GENNEMFØRELSE

Artikel 13

Gennemførelsesbestemmelser og overgangsforanstaltninger

Der kan efter proceduren i artikel 14, stk. 2, vedtages hensigtsmæssige overgangs- eller gennemfø-

relsesbestemmelser, herunder nødvendige ændringer af de pågældende sundhedscertifikater.

Artikel 14

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er op-

rettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.
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Artikel 15

Høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Kommissionen hører Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om ethvert spørgsmål inden for

denne forordnings anvendelsesområde, der kan have betydelig indvirkning på folkesundheden, især

inden den foreslår EF-mål i overensstemmelse med artikel 4 eller særlige bekæmpelsesmetoder i

overensstemmelse med artikel 8.

Artikel 16

Rapport om de finansielle ordninger

1. Kommissionen forelægger senest 3 år efter denne forordnings ikrafttræden en rapport for

Europa-Parlamentet og Rådet.

2. Denne rapport skal omhandle:

a) de gældende ordninger på EF-plan og nationalt plan til finansiering af foranstaltninger, der er

truffet med henblik på at kontrollere zoonoser og zoonotiske agenser; og

b) den virkning, som sådanne ordninger har for så vidt angår disse foranstaltningers effektivitet.

3. Kommissionen lader om fornødent rapporten være ledsaget af relevante forslag.

4. Medlemsstaterne yder på anmodning Kommissionen al den bistand, som er nødvendig for at

gøre det muligt for den at udarbejde rapporten.
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KAPITEL VIII

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17

EF-kontrol

1. Eksperter fra Kommissionen foretager i samarbejde med de kompetente myndigheder i med-

lemsstaterne kontrol på stedet for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning, bestemmelser, der

vedtages i henhold hertil, og eventuelle beskyttelsesforanstaltninger anvendes ensartet. Det påhviler

den medlemsstat, på hvis område kontrollen foretages, at give eksperterne den nødvendige bistand,

for at disse kan udføre deres arbejde. Kommissionen informerer den ansvarlige myndighed om re-

sultatet af kontrollen.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, særlig bestemmelserne om proceduren for

samarbejdet med de ansvarlige nationale myndigheder, fastlægges efter proceduren i artikel 14,

stk. 2.

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra seks måneder efter dens ikrafttræden.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

Bestemte zoonoser og zoonotiske agenser, for hvilke der i henhold til artikel 4 skal opstilles

EF-mål for mindskelse af forekomsten

1. Zoonose eller
zoonotisk agens

2. Dyre popula-
tion

3. Led i føde-
varekæden

4. Sidste frist for
opstilling af
mål*

5. Sidste frist for iværksæt-
telse af kontrollen

Alle stereotyper af
salmonella af be-
tydning for folke-
sundheden

Avlsflokke af
Gallus gallus

Primærproduktion 12 måneder efter
denne forordnings
ikrafttræden

18 måneder efter den dato, der
nævnes i kolonne 4

Alle stereotyper af
salmonella af be-
tydning for folke-
sundheden

Æglæggere Primærproduktion 24 måneder efter
denne forordnings
ikrafttræden

18 måneder efter den dato, der
nævnes i kolonne 4

Alle serotyper af
salmonella af be-
tydning for folke-
sundheden

Slagtekyllinger Primærproduktion 36 måneder efter
denne forordnings
ikrafttræden

18 måneder efter den dato, der
nævnes i kolonne 4

Alle serotyper af
salmonella af be-
tydning for folke-
sundheden

Kalkuner Primærproduktion 48 måneder efter
denne forordnings
ikrafttræden

18 måneder efter den dato, der
nævnes i kolonne 4

Alle serotyper af
salmonella af be-
tydning for folke-
sundheden

Besætninger af
slagtesvin

Slagtning 48 måneder efter
denne forordnings
ikrafttræden

18 måneder efter den dato, der
nævnes i kolonne 4

Alle serotyper af
salmonella af be-
tydning for folke-
sundheden

Besætninger af
avlssvin

Primærproduktion 60 måneder efter
denne forordnings
ikrafttræden

18 måneder efter den dato, der
nævnes i kolonne 4

* Disse datoer forudsætter, at der foreligger sammenlignelige oplysninger om forekomsten
mindst 6 måneder før opstillingen af målet. Hvis der ikke foreligger sådanne oplysninger, skal
datoen for opstillingen af målet udskydes tilsvarende.

________________________
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BILAG II

Bekæmpelse af de i bilag I anførte zoonoser og zoonotiske agenser

A. Generelle krav til nationale bekæmpelsesprogrammer

I programmet tages der hensyn til arten af den pågældende zoonose og/eller zoonotiske agens og

medlemsstatens særlige situation, og det skal:

a) angive programmets formål under hensyntagen til betydningen af den pågældende zoonose

eller zoonotiske agens;

b) opfylde minimumskravene til prøvetagning i del B;

c) opfylde de særlige krav i del C og E, når det er relevant; og

d) indeholde en nærmere angivelse af følgende punkter:

1. Generelt

1.1. De konstaterede tilfælde af den pågældende zoonose eller zoonotiske agens i medlems-

staten med særlig henvisning til de resultater, der er opnået ved overvågning i overens-

stemmelse med artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv .../.../EF.
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1.2. Det geografiske område eller, hvis det er relevant, de epidemiologiske enheder, hvor

programmet vil blive gennemført.

1.3. De relevante kompetente myndigheders opbygning og organisering.

1.4. Godkendte laboratorier, hvor de under programmet indsamlede prøver analyseres.

1.5. Metoder, der anvendes til undersøgelse af zoonoser og zoonotiske agenser.

1.6. Den officielle kontrol (herunder prøvetagningsordninger) af foderstoffer, flokke og/eller

besætninger.

1.7. Den officielle kontrol (herunder prøvetagningsordninger) i andre led i fødevarekæden.

1.8. De foranstaltninger, de kompetente myndigheder har truffet med hensyn til dyr eller

produkter, hvori der er påvist zoonoser eller zoonotiske agenser, navnlig med henblik på

beskyttelse af folkesundheden, samt eventuelle forebyggende foranstaltninger, som er

blevet truffet, f.eks. vaccination.

1.9. Den relevante nationale lovgivning, herunder eventuelle nationale bestemmelser vedrø-

rende de aktiviteter, der er nævnt i artikel 1, stk. 3, litra b).

1.10. Eventuel økonomisk bistand til fødevare- og foderstofvirksomheder i forbindelse med

det nationale bekæmpelsesprogram.
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2. Vedrørende fødevare- og foderstofvirksomheder, der er omfattet af programmet.

2.1. Strukturen i produktionen af de pågældende dyrearter og produkter heraf.

2.2. Foderproduktionens struktur.

2.3. Relevante retningslinjer for god landbrugspraksis inden for husdyrhold eller andre ret-

ningslinjer (obligatoriske eller frivillige) i det mindste med beskrivelse af:

− hygiejneforanstaltninger på bedrifterne;

− foranstaltninger til forebyggelse af infektioner, der indføres via dyr, foder, drikke-

vand eller medarbejdere på bedriften; og

− hygiejne ved transport af dyr til og fra bedrifterne.

2.4. Rutinemæssigt veterinærtilsyn med bedrifterne.

2.5. Registrering af bedrifterne.

2.6. Føring af fortegnelser på bedrifterne.

2.7. Dokumenter, der skal ledsage dyrene ved afsendelse.

2.8. Andre relevante foranstaltninger til sikring af, at dyrene kan spores.
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B. Minimumskrav til prøvetagning

1. Når det i artikel 5 omhandlede relevante bekæmpelsesprogram er blevet godkendt, skal lede-

ren af fødevarevirksomheden lade foretage prøvetagninger, der analyseres med henblik på

kontrol for de zoonoser og zoonotiske agenser, der er anført i bilag I, kolonne 1, under over-

holdelse af følgende minimumskrav til prøvetagningen, der er anført i følgende skema:

1. Zoonose eller 
zoonotisk agens

2. Dyrepopulation 3. Prøveudtagningen skal 
omfatte følgende 
produktionsled

Alle serotyper af salmonella
af betydning for folkesund-
heden

Avlsflokke af Gallus gallus

- flokke under opdræt

- avlsflokke, voksne dyr

= daggamle kyllinger

= 4 uger gamle

= 2 uger inden flytning til æglæg-
ningsfase eller -enhed

= hver anden uge i æglægningspe-
rioden

Alle serotyper af salmonella
af betydning for folkesund-
heden

Æglæggere:

- flokke under opdræt = daggamle kyllinger

= hønniker 2 uger inden flytning
til æglægningsfase eller -enhed

- æglæggerflokke = hver femtende uge i æglæg-
ningsperioden
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1. Zoonose eller 
zoonotisk agens

2. Dyrepopulation 3. Prøveudtagningen skal 
omfatte følgende 
produktionsled

Alle serotyper af salmonella
af betydning for folkesund-
heden

Slagtekyllinger = fjerkræ, der sendes til slagtning*

Alle serotyper af salmonella
af betydning for folkesund-
heden

Kalkuner = fjerkræ, der sendes til slagtning*

Alle serotyper af salmonella
af betydning for folkesund-
heden

Svinebesætninger:

– avlssvin

– slagtesvin

= dyr, der sendes til slagtning,
eller slagtekroppe på slagteriet

= dyr, der sendes til slagtning,
eller slagtekroppe på slagteriet

* Resultatet af analysen af prøverne skal kendes, inden dyrene sendes til slagtning.

2. Kravene i punkt 1 berører ikke kravene i EF-lovgivningen om undersøgelse før slagtning.

3. Resultatet af analysen skal registreres sammen med følgende oplysninger:

a) dato og sted for prøvetagningen og

b) identifikation af flokken/besætningen.

4. Der må ikke anvendes immuntest, hvis dyrene er blevet vaccineret, medmindre det er bevist,

at vaccinen ikke indvirker på den anvendte testmetode.
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C. Særlige krav for avlsflokke af Gallus gallus

1. Foranstaltningerne i punkt 3-5 træffes, når som helst analysen af prøver i henhold til del B

viser, at der forekommer Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i fjerkræet i en

avlsflok af Gallus gallus, jf. punkt 2.

2. a) Hvis den kompetente myndighed har godkendt den analysemetode, der anvendes til

prøver, der udtages i henhold til del B, kan den kræve, at de i punkt 3-5 omhandlede

foranstaltningerne træffes, når en sådan analyse viser forekomst af Salmonella enteriti-

dis eller Salmonella typhimurium.

b) Ellers træffes foranstaltningerne i punkt 3-5, når som helst den kompetente myndighed

bekræfter en mistanke om forekomst af Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimu-

rium på baggrund af analysen af prøver i henhold til del B.

3. Ikke-rugede æg fra flokken destrueres.

Sådanne æg må imidlertid anvendes til konsum, hvis de behandles på en måde, der sikrer, at

Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium fjernes i overensstemmelse med EF-

reglerne om fødevarehygiejne.
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4. Alt fjerkræ, herunder daggamle kyllinger, i flokken slagtes eller destrueres på en sådan måde,

at risikoen for spredning af salmonella mindskes mest muligt. Slagtning skal ske i henhold til

EF-reglerne om fødevarehygiejne. Produkter fremstillet af sådant fjerkræ kan markedsføres

med henblik på konsum i henhold til EF-reglerne om fødevarehygiejne og del E, når denne er

trådt i kraft. Hvis disse produkter ikke er bestemt til konsum, skal de anvendes eller bortskaf-

fes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. okto-

ber 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til kon-

sum1.

5. Hvis der på et rugeri fortsat befinder sig rugeæg fra flokke, hos hvilke der forekommer

Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium, skal disse æg destrueres eller behandles

i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002.

                                                
1 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.
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D. Særlige krav for flokke af æglæggende høns

1. Med virkning fra 72 måneder efter denne forordnings ikrafttræden må æg ikke anvendes til

direkte konsum (som konsumæg), medmindre de stammer fra en erhvervsflok af æglæggende

høns, der er omfattet af et nationalt program opstillet i henhold til artikel 5, og som ikke er

ramt af officielle begrænsninger.

2. Æg, der stammer fra flokke med ukendt sundhedsstatus, og som mistænkes for at være infice-

rede, og æg fra inficerede flokke må kun anvendes til konsum, hvis de behandles på en måde,

der sikrer, at alle serotyper af salmonella af betydning for folkesundheden fjernes i overens-

stemmelse med EF-reglerne om fødevarehygiejne.

3. Når fjerkræ fra inficerede flokke slagtes eller destrueres, skal der tages skridt til at mindske

risikoen for spredning af zoonoser mest muligt. Slagtning skal ske i henhold til EF-reglerne

om fødevarehygiejne. Produkter fremstillet af sådant fjerkræ kan markedsføres med henblik

på konsum i henhold til EF-lovgivningen om fødevarehygiejne og del E, når denne er trådt i

kraft. Hvis disse produkter ikke er bestemt til konsum, skal de anvendes eller bortskaffes i

henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002.

E. Særlige krav for fersk kød

1. Med virkning fra 84 måneder efter denne forordnings ikrafttræden må fersk fjerkrækød fra

dyr, der er nævnt i bilag I, ikke markedsføres med henblik på konsum, medmindre det opfyl-

der følgende kriterium:

"Salmonella: ingen i 25 g".
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2. Inden 72 måneder efter denne forordnings ikrafttræden opstilles der efter proceduren i arti-

kel 14, stk. 2, detaljerede regler for dette kriterium. Disse regler skal navnlig omhandle prø-

vetagningsordninger og analysemetoder.

3. Det i stk. 1 omhandlede kriterium gælder ikke fersk fjerkrækød, der er bestemt til industriel

varmebehandling eller anden behandling, der kan fjerne salmonella i overensstemmelse med

EF-reglerne om fødevarehygiejne.

________________________
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BILAG III

Særlige kriterier til bestemmelse af salmonella-serotyper af betydning for folkesundheden

Når det bestemmes, hvilke salmonella-serotyper af betydning for folkesundheden EF-målene skal

gælde for, skal der tages hensyn til følgende kriterier:

1. de hyppigst forekommende salmonella-serotyper i forbindelse med salmonellose hos menne-

sker, på grundlag af data, der er indsamlet via Fællesskabets overvågningssystemer, udtrykt

som et vægtet gennemsnit af dataene for de sidste tre år, for hvilke der foreligger data

2. infektionsvejen (dvs. serotypens forekomst i relevante dyrepopulationer)

3. om en serotype i den senere tid har vist en evne til hurtig at sprede sig og forårsage sygdom

hos mennesker og dyr.

________________________
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I. INDLEDNING

Kommissionen fremsatte forslag til en forordning om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske

agenser i august 2001.

Europa-Parlamentet vedtog en udtalelse om den foreslåede forordning i maj 2002. Det Øko-

nomiske og Sociale Udvalg vedtog en udtalelse i februar 2002.1

Efter at have gennemgået disse udtalelser vedtog Rådet en fælles holdning den 20. fe-

bruar 2003.

II. FORMÅLET MED FORSLAGET

De vigtigste mål for den foreslåede forordning er:

a) at opstille fleksible rammer, således at der gennem nationale programmer kan ske en

gradvis implementering af en politik for reduktion af patogener;

b) at tilvejebringe et videnskabeligt og politisk grundlag for specifikke mål for reduktion af

patogener;

c) at udarbejde en procedure, hvorved der kan opstilles betingelser for eller udstedes for-

bud mod anvendelse af specifikke bekæmpelsesforanstaltninger, eller disse kan gøres

obligatoriske;

d) at sikre at fødevareproducenterne kender status for de besætninger, hvorfra de modtager

levende dyr og rugeæg.

                                                
1 Regionsudvalget besluttede ikke at afgive udtalelse.
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III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Indledning

Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen er enige om, at forordningen bør opstille

en række grundlæggende principper. De tre institutioner er navnlig enige om, at forord-

ningen skal:

•  opstille en fleksibel ramme, således at bekæmpelsesforanstaltningerne gradvis kan

udvides til at omfatte yderligere dyrepopulationer og patogener; og

•  i princippet bør dække alle led i fødevarekæden.

Rådets fælles holdning omfatter derfor adskillige af Europa-Parlamentets førstebehand-

lings ændringer. Kommissionen accepterer disse og de øvrige ændringer, der er foreta-

get i dens oprindelige forslag.

B. Anvendelsesområde

Rådet er enigt i, at overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser i princippet bør om-

fatte alle led i fødevarekæden, herunder fødevarer og foderstoffer. Den fælles holdning

svarer derfor til de relevante parlamentsændringer.1

For at sikre sammenhæng med subsidiaritetsprincippet fastslår Rådets i sin fælles hold-

ning, at bekæmpelse af zoonoser i primærproduktionen af dyr skal gennemføres i hen-

hold til national lovgivning, når primærproduktionen finder sted i meget begrænset om-

fang.2 Rådet finder det ikke relevant at udarbejde EF-bekæmpelsesregler med henblik

på at regulere aktiviteter i forbindelse fødevareproduktion, som kun har ringe og lokale

følger for offentlig sundhed. Med den nationale lovgivning skal det dog sikres, at for-

ordningens mål for fødevaresikkerhed nås.

                                                
1 Ændring 11, 15 og 17-20. Artikel 3, stk. 2, litra c), artikel 5, stk. 3, litra b) og artikel 7.
2 Artikel 1, stk. 3, litra b).
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C. EF-mål

Rådet er enigt om:

•  at artiklerne skal indeholde flere detaljer for udarbejdelse af EF-mål med henblik

på at nedbringe forekomsten af zoonoser og zoonotiske agenser,

•  at målene bør opstilles under hensyn til alle salmonella-serotyper, der er af betyd-

ning for offentlig sundhed, så snart dette med rimelighed kan lade sig gøre;

•  der bør opstilles mål for såvel avls- som slagtesvin.

Rådet mener dog ikke, at det vil være hensigtsmæssigt allerede nu at overveje mål for

får eller kalve eller andet hornkvæg.

Den fælles holdning svarer derfor til én af de relevante parlamentsændringer1 og delvis

til de øvrige.2

Derudover præciserer den fælles holdning EF-målenes anvendelsesområde. Målene

skal gælde salmonella-serotyper af betydning for folkesundheden. Da der findes ganske

mange salmonella serotyper, og der er stor forskel på deres følger for folkesundheden,

er det nødvendigt at præcisere, hvordan der kan udarbejdes en liste over de salmonella

serotyper, der er af betydning for folkesundheden. Den fælles holdning præciserer dette,

ved at opstille generelle kriterier i artiklerne og specifikke kriterier i bilagene.3

                                                
1 Ændring 13 og 31. Artikel 4, stk. 2.
2 Ændring 29, 32, 34, 36 og 38. Bilag I og II. B.
3 Artikel 4, stk. 2, litra e).
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Med hensyn til tidsplanen for implementering af EF-målene fastsætter den fælles hold-

ning relative datoer i tilknytning til forordningens ikrafttrædelsesdato1. Uanset hvornår

forordningen senest vedtages, vil der således altid være en passende balance mellem

nødvendigheden af at undgå unødig forsinkelse med implementeringen af målene og af,

at der indrømmes tilstrækkeligt lang tid til at muliggøre implementeringen. Den fælles

holdning fastsætter endvidere yderligere seks måneder fra opstilling af et mål til kravet

om at udføre prøve træder i kraft. Dette skulle sikre medlemsstaterne tid til at tilpasse og

implementere nationale bekæmpelsesprogrammer.

Ifølge den fælles holdning skal Kommissionen skal udføre cost/benefit analyser, inden

den foreslår EF-mål.2

For at undgå at implementeringen af målene pålægger de primære producenter urimeli-

ge byrder i de første år, forordningen anvendes, er der fastsat overgangsperioder. Hvert

mål for fjerkræ gælder i dens første tre anvendelsesår kun for de hyppigst forekommen-

de salmonella-serotyper (de fem hyppigste i salmonellose hos mennesker med hensyn til

læggehøns og de to hyppigste i salmonellose hos mennesker i forbindelse med andet

fjerkræ).3 Kravet om, at Kommissionen skal udføre cost/benefit-analyser, gælder ikke i

disse overgangsperiode. Hvis Kommissionen imidlertid på eget initiativ udfører en så-

dan analyse, og hvis konklusionerne berettiger hertil, vil kravene for andet fjerkræ end

læggehøns kunne udvides til at gælde de fem hyppigst forekommende serotyper i over-

gangsperioden.

                                                
1 Bilag I.
2 Artikel 4, stk. 4.
3 Artikel 4, stk. 5.
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D. Specifikke bekæmpelseskrav

Rådet er enigt om, at de særlige bekæmpelsesforanstaltninger for læggehøns skal gælde

alle salmonella-serotyper af betydning for folkesundheden. Det mener dog, at det på

kort sigt ikke vil kunne lade sig gøre at udvide de specifikke bekæmpelsesforanstaltnin-

ger for avlsflokke til at omfatte flere end de to hyppigst forekommende serotyper. Rådet

har derfor i sin fælles holdning indarbejdet den ene af de to parlamentsændringer1, men

ikke den anden2.

I tråd med den løsning, der er vedtaget med hensyn til EF-mål fastsætter den fælles

holdning relative datoer for indførelse af specifikke bekæmpelsesforanstaltninger. Den

præciserer, at der ved udvalgsprocedure senest et år inden kravet træder i kraft vil blive

udarbejdet detaljerede regler for, hvordan det skal kontrolleres, at kravet om salmonel-

lafrit fjerkrækød overholder.

E. Udvalgsprocedure

Rådet er enigt om, at det skal være muligt at ændre tekniske bestemmelser i bilagene

ved udvalgsprocedure, men at kriterierne for sådanne ændringer bør fremgå af artikler-

ne.

Den fælles holdning svarer derfor til målet i de relevante parlamentsændringer.3

                                                
1 Ændring 34, bilag II. D.
2 Ændring 33.
3 Ændring 12 og 30. Artikel 4, stk. 6, litra c).
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F. Samhandel inden for Fællesskabet

Den fælles holdning præciserer, at de særforanstaltninger vedrørende salmonella, der i

øjeblikket anvendes for levende dyr, der sendes til Finland og Sverige, fortsat vil gælde

efter forordningens ikrafttræden.1

I øvrigt skal forordningen som foreslået af Kommissionen indeholde en bestemmelse

om, at det i en overgangsperiode skal være muligt at stille yderligere krav til samhan-

delen med andre medlemsstater, hvis nationale kontrolprogrammer går ud over forord-

ningens mindstekrav.2 Samme mekanisme ville muliggøre en ajourføring af Sveriges og

Finlands krav.

Rådet er enigt i, at denne mekanisme ikke behøver at omfatte fødevarer, da forordnin-

gen om særlige hygiejneregler for fødevarer af animalsk opfindelse skal indeholde en

tilsvarende mekanisme. Rådet kan ikke acceptere, at mekanismen anvendes på foran-

staltninger til bekæmpelse af andre zoonotiske agenser end salmonella. Rådet finder det

urimeligt at ville udelukke en medlemsstat fra samhandelen i Fællesskabet, fordi den

ikke har fået sit nationale bekæmpelsesprogram godkendt i tide. Det kan derfor accepte-

re Parlamentets ændring til første punkt3, men ikke ændringerne til de to andre4.

                                                
1 Artikel 9, stk. 3.
2 Artikel 9, stk. 2.
3 Ændring 23.
4 Ændring 22 og 24.
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G. Finansielle spørgsmål

Rådet er enigt i, at nationale bekæmpelsesprogrammer skal tage hensyn til kontrol-

foranstaltningernes finansielle følger for fødevare- og foderstofproducenter. Den rele-

vante parlamentsændring er derfor indarbejdet i den fælles holdning.1

Ifølge den fælles holdning skal Kommissionen desuden senest tre år efter forordningens

ikrafttræden udarbejde en rapport om de finansielle spørgsmål og om nødvendigt

fremsætte forslag.2

For ikke at foregribe indholdet af denne rapport og udfaldet af Europa-Parlamentets og

Rådets drøftelser om eventuelle kommissionsforslag indeholder den fælles holdning

vedrørende direktivet om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser en konse-

kvensændring til ændringen til artikel 29 i beslutning 90/424/EØF.

Ifølge den nye ændring skal alle omkostninger, der følger af gennemførelsen af obliga-

toriske bekæmpelsesforanstaltninger, i princippet kunne EF-samfinansieres med op til

50%; afgørelsen om størrelsen af de ressourcer, der skal bevilges til EF-

samfinansiering, vil dog kunne træffes i lyset af Kommissionens rapport.

Med hensyn til  mindstekravene for prøveudtagning fastholder den fælles holdning et

krav om, at fødevareproducenterne skal lade udtage og analysere prøver, men det speci-

ficeres ikke, hvem der skal afholde de dermed forbundne omkostninger.3 For at sikre

transparens skal medlemsstaterne i deres nationale overvågningsprogrammer indarbejde

detaljer for enhver form for finansiel støtte til fødevare- og foderstofproducenterne.4

                                                
1 Ændring 14. Artikel 5, stk. 1.
2 Artikel 16.
3 Bilag II, del B.
4 Bilag II, del A.
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H. Forbindelsen med anden lovgivning

Nogle af ændringerne er indarbejdet i den fælles holdning for at skabe sammenhæng

med forordning (EF) nr. 178/20021. Navnlig overtager artikel 2 nu alle denne forord-

nings definitioner, i stedet for blot at gentage nogle af dem.

I den fælles holdning defineres "besætning" og "flok" hver for sig, således at læseren

ikke er nødt til at gennemgå særskilte retsakter for at forstå, hvad definitionerne betyder.

I. Høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Rådet er enigt i, at Kommissionen skal høre Den Europæiske Fødevaresikkerhedsauto-

ritet (EFSA), inden den foreslår specifikke bekæmpelsesmetoder. Ifølge den fælles

holdning skal Kommissionen endvidere høre EFSA, inden den foreslår EF-mål.

Rådet mener dog ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre høring obligatorisk i alle

tilfælde. Dette skulle kun være nødvendigt, hvis Kommissionens forslag vil få væsentli-

ge følger for folkesundheden.

Den fælles holdning svarer derfor til én af de relevante parlamentsændringer2, men kun

delvis til den anden.3

                                                
1 Ændring 6 & 8. Betragtning 32; artikel 1, stk. 3, litra a).
2 Ændring 21. Artikel 15.
3 Ændring 27. Artikel 15.
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J. Øvrige spørgsmål

Rådet har i sin fælles holdning også indarbejdet de parlamentsændringer, der

•  sikrer at betragtningerne stemmer overens med artiklerne;1

•  giver medlemsstaterne mulighed for at udpege mere end en kompetent myndighed

til de i direktivet omhandlede formål, forudsat at de samarbejder, og der kun er ét

kontaktpunkt for Kommissionen;2

•  fastsætter, at Kommissionens Fødevare- og Veterinærkontor skal overvåge tred-

jelandes bekæmpelsesprogrammer;3

•  EF-bekæmpelse.4

Det har i sin fælles holdning ikke indarbejdet forslag om:

•   ændringer af betragtningerne, som ikke stemmer overens med artiklerne eller bi-

lagene;5

•  en politisk erklæring frem for et retskrav;6

•  afkortelse af fristen for udarbejdelse af rapporter;7

•  udvidelse af de nationale bekæmpelsesprogrammer til at gælde for fødevarer af

vegetabilsk oprindelse.8

Rådet er enigt om, at laboratorier skal holde trit med al ajourføring af den relevante

EN/ISO-standard. Det anser det dog for umuligt at kræve overensstemmelse med den

gældende standard pr. 1. januar 2004. Den fælles holdning giver i stedet laboratorierne

24 måneder fra forordningens ikrafttræden til at efterkomme dem.9

                                                
1 Ændring 4 & 5. Betragtning 2 & 30.
2 Ændring 9. Artikel 3, stk. 1.
3 Ændring 25 (delvis).
4 Ændring 28. Artikel 17.
5 Ændring 1-3.
6 Ændring 7.
7 Ændring 10.
8 Ændring 16.
9 Ændring 26. Artikel 12, stk. 1, litra b).
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Endelig tilsigter den fælles holdning i forhold til Kommissionens oprindelige forslag:

•  at udelade definitionen af "forekomst", som er overflødigt, da forordningen altid

anvender udtrykket i ikke-teknisk sammenhæng for at beskrive generelle mål;

•  at præcisere fremgangsmåden for godkendelse af nationale bekæmpelsespro-

grammer1, af fødevare- og foderstofproducenternes bekæmpelsesprogrammer2

samt af det obligatoriske indhold af nationale bekæmpelsesprogrammer3;

•  om fornødent at kompensere for en anden epidemiologisk situation og sikre tilsva-

rende garantier, gøre det muligt at opstille krav til tredjelande, der er afviger fra

EF-målene4;

•  at fastsætte, at forordningen skal finde anvendelse seks måneder efter, at den er

trådt i kraft5 (dvs. samtidig med at direktiv 92/117/EØF ophæves); og

•  at præcisere minimumkravene for indsamling af prøver6 og specifikke bekæmpel-

seskrav for så vidt angår flokke af læggehøns7.

IV. KONKLUSION

Rådet glæder sig over at have kunnet indarbejde adskillige af Europa-Parlamentets ændringer

i sin fælles holdning, og over, at Kommissionen accepterer disse og andre ændringer til sit op-

rindelige forslag. Det håber, at forordningen hermed snart vil kunne vedtages.

________________________

                                                
1 Artikel 6.
2 Artikel 7.
3 Bilag II, Del A.
4 Artikel 10, stk. 4.
5 Artikel 18.
6 Bilag II, del B.
7 Bilag II, del C.
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 30. januar 2003 (03.02)
(OR. fr)

Interinstitutionel sag:
2001/0176 (COD)
2001/0177 (COD)

5771/03

LIMITE

AGRILEG 21
CODEC 90

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.: 14568/02
Komm. forsl. nr.: 11405/01 - KOM(2001) 452 endelig
Vedr.: Vedtagelse af fælles holdninger med henblik på vedtagelse af:

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om overvågning af zoonoser og zoonoti-
ske agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af
Rådets direktiv 92/117/EØF

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bekæmpelse af salmonella og an-
dre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser

1. Kommissionen forelagde i august 2001 et forslag til direktiv om overvågning af zoonoser og

zoonotiske agenser og et forslag til forordning om bekæmpelse af disse.

Disse forslag, der er baseret på EF-traktatens artikel 152, stk. 4, litra b), er omfattet af den

fælles beslutningsprocedure.
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2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 15. maj 2002 (dok. 8871/02).

3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 20. februar 2002 (EFT C 94 af

18. 4.2002, s. 18).

Regionsudvalget, som er blevet hørt, har besluttet ikke at afgive udtalelse.

3. Rådet nåede på  samlingen den 28. november 2002 til politisk enighed om vedtagelsen af

fælles holdninger vedrørende de foreliggende udkast og noterede sig erklæringerne fra Kom-

missionen og visse delegationer. I den forbindelse meddelte den tyske og den græske delega-

tion, at de ville undlade at stemme ved vedtagelsen af de fælles holdninger.

Rådet besluttede at vedtage de fælles holdninger som A-punkter på dagsordenen, når teksterne

var blevet udformet endeligt  juridisk og sprogligt.

4. Da en sådan endelig udformning nu har fundet sted, vil De Faste Repræsentanters Komité

kunne henstille til Rådet, at det som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling:

- med kvalificeret flertal, idet den tyske og den græske delegation undlader at stemme,

vedtager de pågældende fælles holdninger således, som de foreligger i dokument

14856/02 og 14857/02, samt begrundelserne hertil (dok. 14856/02 ADD 1 og 14857/02

ADD 1);

- optager erklæringerne1 i addendummet til denne note i sin protokol.

________________________

                                                
1 Generalsekretariatet vil desuden sende disse erklæringer til Europa-Parlamentet.
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RÅDET FOR
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Bruxelles, den 30. januar 2003 (03.02)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2001/0176 (COD)
2001/0177 (COD)

5771/03
ADD 1

LIMITE

AGRILEG 21
CODEC 90

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.: 14568/02
Komm. forsl. nr.: 11405/01 – KOM(2001) 452 endelig
Vedr.: Vedtagelse af fælles holdninger med henblik på vedtagelse af:

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om overvågning af zoonoser og zoonotiske
agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets
direktiv 92/117/EØF

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bekæmpelse af salmonella og andre
bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser

ERKLÆRINGER VEDRØRENDE DIREKTIVET

Ad artikel 4, stk. 5 – Harmonisering af den rutinemæssige overvågning

Kommissionen vil foreslå en harmonisering af den rutinemæssige overvågning af zoonoser og

zoonotiske agenser, herunder harmonisering af de laboratoriemetoder, der skal anvendes til kontrol,

hvis og i det omfang det er nødvendigt for at sikre, at oplysningerne er sammenlignelige. Den vil i

den forbindelse tage behørigt hensyn til nærheds- og proportionalitetsprincippet og nødvendigheden

af at undgå at skabe unødige finansielle eller administrative byrder for de kompetente myndigheder.
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Ad artikel 5 – Samordnet overvågning

Kommissionen vil foreslå foranstaltninger i overensstemmelse med gældende fællesskabslovgiv-

ning, således at det bliver muligt at indsamle de data, der er nødvendige for at vedtage de første

bekæmpelsesmål i henhold til forordningen, inden direktivet træder i kraft.

Ad artikel 16, nr. 1 - Ændring af beslutning 90/424/EF

Rådet og Kommissionen finder, at de midler, der er til rådighed, skal være tilstrækkelige til at

dække medfinansiering af foranstaltninger til bekæmpelse af zoonoser. De er enige om, at afgørel-

sen om, hvor store midler der skal afsættes til Fællesskabets medfinansiering, bør træffes på bag-

grund af den rapport, som Kommissionen skal forelægge i henhold til forordningens artikel 16.

Afgørelsen skal være budgetneutral, hvilket vil sige, at den skal gennemføres inden for de givne

finansielle rammer for kapitel I.

Den tyske delegation bifalder udtrykkeligt Rådets fælles holdning vedrørende forslagene til et

direktiv om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser og til en forordning om bekæmpelse af

salmonella og andre fødevarebårne zoonotiske agenser. Med disse to forslag tages der et vigtigt

skridt i den rigtige retning, navnlig med henblik på varigt at nedbringe salmonellabelastningen af

opdrættede dyr. Med hensyn til de finansielle bestemmelser i den nye ordning er den tyske delega-

tion dog af den opfattelse, at de budgetmidler, der er opført på budgettet til veterinærområdet, er

tilstrækkelige til, at de nødvendige foranstaltninger kan finansieres ved omlægning. Den tyske dele-

gation kan derfor ikke tilslutte sig Kommissionens og Rådets fælles erklæring om, at en forhøjelse

af midlerne til veterinærområdet kan afholdes over de øvrige budgetmidler i kapitel I, og undlader

derfor at stemme.
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Den italienske, spanske og portugisiske delegation finder, at forslagene er et skridt i den rigtige ret-

ning hen imod gennemførelse af de initiativer, der er omhandlet i hvidbogen om fødevaresikkerhed,

og at de vil bidrage yderligere til beskyttelse af forbrugersundheden. De mener dog, at anvendelsen

af forordningens bestemmelser vil få alvorlige konsekvenser for de nationale landbrugssystemer og

den nationale landbrugsproduktion. Derfor tolker de Kommissionens erklæring som et konkret

tilsagn om at stille tilstrækkelige midler til rådighed, således at der kan garanteres en ensartet gen-

nemførelse af nationale bekæmpelses- og udryddelsesprogrammer og forebygges eventuelle han-

delsforvridninger på det indre marked.

Den nederlandske delegation finder, at direktivet og forordningen er af største betydning for folke-

sundheden. Da EU's generelle fødevarelovgivning placerer hovedansvaret for fødevaresikkerheden

hos producenterne, mener den nederlandske delegation, at producenterne som udgangspunkt skal

afholde udgifterne til bekæmpelse af dyresygdomme. Imidlertid konkluderer den nederlandske

delegation, at dette princip ikke overholdes i den aktuelle lovgivning. Endelig er det den nederland-

ske delegations opfattelse, at evalueringen af de finansielle ordninger efter 3 år betyder, at der ikke

sørges for medfinansiering på ubestemt tid. En sådan evaluering bør omfatte alle aspekter ved ord-

ninger med finansielle konsekvenser, herunder medfinansiering.

Den fælles lovgivning vedrørende zoonoser fremmer folkesundheden i hele EU. Den svenske dele-

gation går generelt ind for snævre budgetmæssige rammer i EU og forventer, at alle medlemssta-

terne som en del af deres forpligtelse til at beskytte folkesundheden og gennemføre fællesskabslov-

givningen finansierer de fleste foranstaltninger til bekæmpelse af zoonoser over deres nationale

budget. Den svenske delegation slår dog stærkt til lyd for en strengere lovgivning vedrørende

zoonoser og vil derfor støtte den foreslåede medfinansiering, indtil der om ca. tre år forelægges en

rapport om de finansielle ordninger. Et af de finansielle aspekter, rapporten bør evaluere, er medfi-

nansieringskonceptet.
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ERKLÆRINGER VEDRØRENDE FORORDNINGEN

Ad artikel 9, stk. 3 - Supplerende garantier

Kommissionen vil ikke foreslå foranstaltninger, der mindsker de garantier, der blev givet Finland

og Sverige ved deres tiltrædelse af Fællesskabet.

Ad bilag I og bilag II, del B - Mål for leddene efter primærproduktionen

Kommissionen erklærer, at målene for leddene i fødekæden efter primærproduktionen normalt fast-

sættes eller udvalgsproceduren, jf. artikel 4 i den foreslåede forordning om fødevarehygiejne. Disse

skal supplere målene for konsumæg og fjerkrækød i den foreslåede forordning om bekæmpelse af

zoonoser (der også vil kunne ændres eller suppleres efter udvalgsproceduren).

Ad bilag I og II - Mål for svin

Kommissionen erklærer, at den påtænkte rækkefølge for Fællesskabets mål for svin eventuelt vil

blive ændret, hvis det af evalueringen af de foreliggende data fremgår, at det vil være mere hen-

sigtsmæssigt.

________________________
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FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 19. februar 2003

Dokument ST 5771/03 INIT med tilhørende ADD 1 er forelagt til konsultation med frist til den

19. februar 2003.
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TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af

Rådets beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF

og

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om bekæmpelse af salmonella og andre fødevarebårne

zoonotiske agenser og om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF, 72/462/EØF og
90/539/EØF
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets

beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF

og

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om bekæmpelse af salmonella og andre fødevarebårne zoonotiske agenser og

om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF, 72/462/EØF og 90/539/EØF

1. SAGSFORLØB

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet (dok.
KOM(2001) [452] endelig - [2001]/[0176]COD og
2001/0177 (COD)):

01.08.2001.

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg (dok. CES 191/2002)1: 22.02.2002.

Udtalelse fra Europa-Parlamentets førstebehandling: 15.05.2002.

Ændret forslag fremsendt (KOM(2002)684 endelig): 27.11.2002.

Politisk enighed (kvalificeret flertal)

Vedtagelse af den fælles holdning:

28.11.2002.

20.02.2003.

                                                
1 Regionsudvalget besluttede, at det ikke ville afgive udtalelse.
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2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

2.1 Formålet med direktivet om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser

Det foreslåede direktiv har følgende formål:

– bedre overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser med henblik på
indsamling af sammenlignelige data

– overvågning af antimikrobiel resistens i den forbindelse

– epidemiologisk undersøgelse af fødevarebårne udbrud

– bedre udveksling af oplysninger om zoonoser og zoonotiske agenser.

2.2 Formålet med forordningen om bekæmpelse af salmonella og andre
fødevarebårne zoonotiske agenser

Den foreslåede forordning tager sigte på at fastsætte effektive foranstaltninger, der
gradvis skal indføres, for at bekæmpe specifikke fødevarebårne zoonotiske agenser,
primært i nærmere angivne dyrepopulationer, men muligvis også i andre led i
fødevarekæden, men henblik på at reducere de risici, de pågældende agenser udgør
for folkesundheden. Det primære mål er at bekæmpe salmonella af betydning for
folkesundheden i kritiske dyrekategorier. Forordningen har følgende formål:

– etablering af rammer for en indsats for reduktion af patogener via gradvis
indførelse af EF-mål for mindskelse af forekomsten af specifikke zoonotiske
agenser og gennemførelse af nationale bekæmpelsesprogrammer i den
forbindelse

– fastlæggelse af en procedure for at underkaste anvendelsen af specifikke
bekæmpelsesforanstaltninger særlige krav eller restriktioner

– fastlæggelse af bestemmelser om samhandel med og import af levende dyr og
rugeæg

– fastlæggelse af specifikke krav vedrørende dyrepopulationer, der er omfattet af
bekæmpelsesforanstaltninger, i givet fald også efter at overgangsperioderne er
udløbet.
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3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1 Bemærkninger til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om overvågning af zoonoser og zoonotiske
agenser (se også punkt 3.3)

3.1.1 Generelle bemærkninger

Kommissionen accepterede næsten alle Europa-Parlamentets ændringsforslag ved
førstebehandlingen, og den ændrede sit forslag i overensstemmelse hermed. Næsten
alle de af Europa-Parlamentets ændringsforslag, der var indarbejdet i Kommis-
sionens forslag, er med i den fælles holdning. Den fælles holdning har ikke medtaget
ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen havde afvist. Den
fælles holdning indeholder yderligere ændringer, der er et resultat af Rådets
drøftelser efter Europa-Parlamentets førstebehandling.

Europa-Parlamentet og Rådet har en sammenfaldende holdning til principperne og de
fleste bestemmelser i direktivet.

Hvad angår betragtningerne i direktivet omfatter den fælles holdning Europa-
Parlamentets ændringsforslag 1-4, som blev indarbejdet i Kommissionens forslag.
Nedenstående bemærkninger vedrører ikke specifikt de øvrige ændringer af betragt-
ningerne i den fælles holdning, da disse har til formål at sikre sammenhængen med
tekstens dispositive del.

Direktivets anvendelsesdato: Rådet bemærkede, at datoen i Kommissionens forslag
(nemlig den 1. januar 2003) ikke var realistisk, i betragtning af hvor langt man var i
proceduren, og det fastsatte så, at anvendelse skal ske senest 6 måneder efter
ikrafttrædelsen. Kommissionen accepterer dette.

3.1.2 Anvendelsesområde for overvågningen af zoonoser og zoonotiske agenser (artikel 1,
artikel 4-6 og bilag I i den fælles holdning)

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 5, 6, 12 (den relevante del), 13-14, 16 (se punkt 3.1.8), 19,
24-25

I den fælles holdning er visse elementer flyttet fra artikel 1 til artikel 4. Hvad angår
ændringsforslag 5 er henvisningen til "effektiv risikovurdering" i sidste punktum i
artikel 1, stk. 1, som var med i Kommissionens forslag, ikke med i den fælles
holdning, men der henvises til elementer af risikovurdering i artikel 4, stk. 1. Resten
af det sidste punktum i artikel 1, stk. 1, er ikke med i den fælles holdning, da artikler
ifølge de interinstitutionelle retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse ikke bør
indeholde politiske erklæringer. Kommissionen er enig heri.

Yderligere ændringer i den fælles holdning:

– Visse zoonotiske agenser er det ikke relevant at overvåge i alle led i
fødevarekæden. Rådet har derfor indført en vis fleksibilitet i det nye stk. 2 i
artikel 4, hvilket stemmer overens med Kommissionens forslag.
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– I den fælles holdning er der også to nye bestemmelser i artikel 4, stk. 5 og 6,
som går ud på at gøre det klarere, at den harmoniserede overvågning indebærer
mindstekrav, og at anmode Kommissionen om at give højeste prioritet til
agenser, som det bliver obligatorisk at overvåge, når der fastsættes harmo-
niserede regler. Kommissionen er enig i disse mere detaljerede bestemmelser,
og den har fremsat en erklæring til Rådets mødeprotokol, som går ud på, at
harmonisering af den rutinemæssige overvågning foreslås i det omfang, det er
nødvendigt for at sikre, at oplysningerne er sammenlignelige (se erklæringerne
i bilaget til denne meddelelse).

– I artikel 5 i den fælles holdning gøres det endvidere klarere, at der kun indføres
samordnede overvågningsprogrammer, hvis de data, der indsamles ved
rutinemæssig overvågning i henhold til artikel 4, ikke skulle være
tilstrækkelige. Kommissionen kan acceptere denne bestemmelse.

– Hvad angår artikel 6 om fødevarevirksomhedsledernes forpligtelser indeholder
den fælles holdning et krav om, at virksomhedslederne skal opbevare relevante
kulturer, og at der skal fastsættes nærmere bestemmelser herom.
Kommissionen går ind for den udbygning af virksomhedsledernes forpligtelser.

– I artikel 1, stk. 3, i den fælles holdning gøres det klarere, at direktivet finder
anvendelse, uden at der derved sker en tilsidesættelse af særlige EF-
bestemmelser på forskellige områder (herunder bestemmelserne om trans-
missible spongiforme encephalopatier). Kommissionen er enig heri.

– I bilag I er punktet "Cryptosporidiose og agenser heraf" blevet flyttet fra del A
til del B, så kravet om overvågning afhænger af den epidemiologiske situation i
de enkelte medlemsstater i stedet for et krav om obligatorisk overvågning.
Kommissionen kan acceptere dette, fordi den fødevarebårne overførsel ikke er
af stor betydning, og fordi metoderne til analyse for cryptosporidia ikke er
særlig udviklede, og det er derfor nok bedre først at kræve obligatorisk
overvågning, når den epidemiologiske situation kendes bedre.

3.1.3 Generelle forpligtelser (artikel 3)

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 8-11

Hvad angår ændringsforslag 11 er den ændrede formulering i den fælles holdning i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændringsforslag.

Yderligere ændringer i den fælles holdning:

Ifølge den fælles holdning kan en medlemsstat udpege mere end én kompetent
myndighed i direktivets forstand, forudsat at myndighederne samarbejder og der er ét
kontaktpunkt for Kommissionen. Kommissionen kan acceptere denne ændring, som
stemmer overens med Europa-Parlamentets tilsvarende ændringsforslag 9 til
forordningen, som Kommissionen indarbejdede i sit forslag.
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3.1.4 Overvågning af antimikrobiel resistens (artikel 7 og bilag II i den fælles holdning)

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 26-27

Ændringsforslag 27, der indeholder krav om rapportering om produktionssystemer,
der indsamles data fra, var indarbejdet i Kommissionens forslag. I den fælles
holdning er kravet i stedet indarbejdet i bilag IV, så det gælder for alle rapporter og
ikke kun for rapporter om antimikrobiel resistens. Kommissionen accepterer denne
holdning.

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der delvis er indarbejdet i Kommissionens
forslag og i den fælles holdning: 28, 30, 31 og 33

Med disse ændringsforslag ønskede Parlamentet regler om overvågning af
antimikrobiel resistens hos zoonotiske agenser "og andre bakteriologiske agenser".
Ændringsforslag 28 og 31 vedrører artikel 7, ændringsforslag 30 og 33 vedrører
bilag II. Kommissionen accepterede disse ændringsforslag med nogle redaktionelle
ændringer. Hvad angår ændringsforslag 28 og 31, der vedrører artikel 7, henviser
teksten i Kommissionens forslag såvel som i den fælles holdning til zoonotiske
agenser "og, i det omfang de udgør en trussel mod folkesundheden, andre agenser".
Det er dermed klart, at det er nødvendigt at indsamle data i tilfælde af en trussel mod
folkesundheden. Den tilsvarende sætning i bilag II er fjernet i den fælles holdning,
fordi de tilsvarende bestemmelser i forvejen er fastsat i artikel 7. Kommissionen
accepterer denne fremgangsmåde.

Yderligere ændringer i den fælles holdning:

Ifølge bilag II skal der indsamles data fra kulturer ikke kun fra bestemte dyr, men
også fra fødevarer fremstillet deraf. Kommissionen er enig i disse supplerende
bestemmelser.

3.1.5 Fødevarebårne udbrud (artikel 8)

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 17

Hvad angår ændringsforslag 17 om krav til fødevarevirksomhedsledere er den fælles
holdning i overensstemmelse med første del af ændringsforslaget, idet der henvises
til artikel 19, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af
28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om
oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer
vedrørende fødevaresikkerhed2. Den anden del af ændringsforslaget er ikke med i
den fælles holdning. Efter Kommissionens opfattelse har dette dog ingen praktisk
betydning, fordi teksten henviser til den pågældende fødevare eller en passende
prøve heraf. En prøve kan udmærket bestå af flere prøveenheder.

Kommissionen kan acceptere yderligere redaktionelle ændringer, som ligeledes er
foretaget i den fælles holdning.

                                                
2 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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3.1.6 Udveksling af oplysninger (artikel 9)

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 29 og 32

Del af ændringsforslag, der er indarbejdet i Kommissionens forslag, men ikke i den
fælles holdning: 20

Hvad dette ændringsforslag angår er det ikke med i artikel 9, stk. 1, i den fælles
holdning, at dokumenter skal offentliggøres "omgående". Det er dog med i
betragtning 21 i den fælles holdning og i artikel 3, stk. 1, hvor de generelle
forpligtelser fastsættes. Der er en mindre forskel mellem Kommissionens forslag, der
afspejler den del af ændringsforslaget, hvor det kræves, at de nationale rapporter og
sammenfatninger heraf offentliggøres, og den fælles holdning, hvor det blot kræves,
at en af dem offentliggøres. Kommissionen kan acceptere disse bestemmelser.

3.1.7 Udvalgsprocedure

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 13, 25-26, 28 (den relevante del) og 31 (den relevante del)

Et særligt resultat er, at mens ændringer af bestemmelserne i bilagene ændres ved
udvalgsproceduren, er visse kriterier for sådanne ændringer nu fastsat i artikler i
stedet for i bilagene.

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er delvis indarbejdet i Kommissionens
forslag og i den fælles holdning: 23

I såvel den fælles holdning som i Kommissionens forslag tages der hensyn til
ændringsforslag 23, som foreskriver høring, når det er relevant, af det udvalg, der er
nedsat ved artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF af
24. september 1998 om oprettelse af et net til epidemiologisk overvågning af og
kontrol med overførbare sygdomme i Fællesskabet3. Ifølge Europa-Parlamentets
forslag skulle begge udvalg høres om det samme forslag, men det lader sig ikke gøre
af juridiske årsager.

3.1.8 Høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 16 - vedrørende høring af EFSA, inden der fremsættes
forslag om tilrettelæggelsen af samordnede overvågningsprogrammer.

                                                
3 EFT L 268 af 3.10.1998, s. 1.
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Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er delvis indarbejdet i Kommissionens
forslag og i den fælles holdning: 22

Kommissionen afviste Europa-Parlamentets ændringsforslag 22, ifølge hvilket EFSA
systematisk skulle høres forud for ændringer af bilag, eller inden der træffes
overgangsforanstaltninger. Begrundelsen herfor er, at der ved visse "administrative"
foranstaltninger ikke er behov for videnskabelig sagkundskab. I stedet skal EFSA
ifølge Kommissionens forslag høres om alle spørgsmål, der kan være af stor
betydning for folkesundheden (som supplement til det foregående stykke). Den
fælles holdning bygger på Kommissionens forslag og angiver, at EFSA yderligere
skal høres i hvert fald, inden der foreslås ændring af bilag I eller II. Kommissionen
kan acceptere formuleringen i den fælles holdning.

3.1.9 Definitioner (artikel 2)

Ændringsforslag, der er indarbejdet i Kommissionens forslag, men ikke i den fælles
holdning: 7

Ændringsforslaget vedrører en redaktionel ændring af definitionen af antimikrobiel
resistens. Efter Kommissionens opfattelse har det ingen praktisk betydning.

Følgende bemærkninger vedrører spørgsmål, som Europa-Parlamentet ikke har
berørt ved førstebehandlingen. Da definitionen af "overførbare sygdomme" ikke var
essentiel og måske endda var forvirrende, er den udgået af den fælles holdning.
Kommissionen er enig i denne ændring. For at skabe konsekvens er visse defini-
tioner, der i forvejen er fastlagt i forordning (EF) nr. 178/2002, fjernet fra det
ændrede forslag og fra den fælles holdning og erstattet af en henvisning til defini-
tionerne i forordning (EF) nr. 178/2002. Dermed anvendes bl.a. den brede definition
af "fødevarer" i forordning (EF) nr. 178/2002.

3.2 Bemærkninger til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om bekæmpelse af salmonella og andre
fødevarebårne zoonotiske agenser (se også punkt 3.3)

3.2.1 Generelle bemærkninger

Ved Europa-Parlamentets førstebehandling erklærede Kommissionen, at den kunne
acceptere nogle af Europa-Parlamentets ændringsforslag helt eller delvis, men at den
måtte afvise andre. Kommissionens ændrede forslag blev udarbejdet i overens-
stemmelse hermed. Den fælles holdning har ikke medtaget ændringsforslag fra
Europa-Parlamentet, som Kommissionen havde afvist.

Den fælles holdning indeholder en lang række yderligere ændringer, der er et resultat
af Rådets drøftelser efter Europa-Parlamentets førstebehandling. De vedrører især
EF-målenes anvendelsesområde, tidsplanen for gennemførelsen af forordningen og
de finansielle aspekter.

Hvad angår betragtningerne i forordningen omfatter den fælles holdning Europa-
Parlamentets ændringsforslag 4-6, som blev indarbejdet i Kommissionens forslag.
Nedenstående bemærkninger vedrører ikke specifikt de øvrige ændringer af betragt-
ningerne i den fælles holdning, da disse har til formål at sikre sammenhængen med
tekstens dispositive del.
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Forordningens anvendelsesdato: Rådet bemærkede, at datoen i Kommissionens
forslag (nemlig den 1. januar 2003) ikke var realistisk, i betragtning af hvor langt
man var i proceduren, og det fastsatte så, at anvendelse skal ske senest 6 måneder
efter ikrafttrædelsen. Kommissionen accepterer dette.

3.2.2 Anvendelsesområde (artikel 1 og henvisninger til foderstoffer)

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 8 (primærproduktion af fødevarer til privatpersoners eget
forbrug ikke med i forordningens anvendelsesområde) 11, 15, 17 (den relevante del)
og 18-20 (klarere, at forordningen også bør gælde foderstoffer).

Formuleringen af artikel 1, stk. 2, indebærer en yderligere stramning af princippet
om, at forordningen bør gælde for hele fødevarekæden, inkl. foderstoffer. I andre
artikler i forordningen er der også indsat yderligere henvisninger til foderstoffer,
hvilket stemmer overens med Europa-Parlamentets ændringsforslag 11, 15, 17 (den
relevante del) og 18-20, som ligeledes var med i Kommissionens forslag.

Yderligere ændring i den fælles holdning:

– For at sikre overensstemmelse med nærhedsprincippet og den aftale, der er
indgået om de foreslåede EF-bestemmelser om fødevarehygiejne (KOM(2000)
438 endelig), skal kontrollen af zoonoser i primærproduktionen ifølge den
fælles holdning varetages på nationalt plan, når der er tale om produktion af
meget lille omfang (artikel 1, stk. 3, litra b)). Den nationale lovgivning skal
dog opfylde målene i forordningen (artikel 1, stk. 4). Kommissionen accepterer
denne fremgangsmåde.

Hvad angår fastsættelsen af målene for leddene i fødekæden efter
primærproduktionen har Kommissionen fremsat en erklæring, ifølge hvilken disse
normalt fastsættes efter udvalgsproceduren, jf. artikel 4 i den foreslåede forordning
om fødevarehygiejne (se erklæringerne i bilaget til denne meddelelse).

3.2.3 Definitioner (artikel 2) og kompetente myndigheder (artikel 3)

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 9

Den ændrede formulering af artikel 3, stk. 1, i den fælles holdning stemmer overens
med ændringsforslaget og svarer til formuleringen i de tilsvarende bestemmelser i
artikel 3, stk. 2, i overvågningsdirektivet.

Følgende bemærkninger om ændringer i artikel 2 (definitioner) vedrører spørgsmål,
som Europa-Parlamentet ikke har berørt ved førstebehandlingen. I lighed med
direktivet sikrer Kommissionens forslag og den fælles holdning overensstemmelse
med definitionerne i forordning (EF) nr. 178/2002. Ligeledes gentages heller ikke de
definitioner, der er fastlagt i direktivet om overvågning om zoonotiske agenser. Dette
stemmer overens med Kommissionens forslag som ændret af juridiske årsager.
Desuden er definitionen af "forekomst", der var med i Kommissionens forslag, ikke
med i den fælles holdning, da det ikke blev anvendt i bestemmelserne.
Kommissionen kan acceptere disse ændringer.
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3.2.4 EF-mål: generelle aspekter (artikel 4)

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 12-13 og 30-31 (nærmere bestemmelser om visse kriterier
for fastsættelse af mål og målelementer er flyttet fra bilag I til artikel 4)

Yderligere ændringer i den fælles holdning:

– For det første udbygger den fælles holdning ændringsforslag 13 og 31. I
artikel 4, stk. 2, litra e), indsættes i listen over målelementer definitionen af
undertyper af zoonotiske agenser, og det indføres et nyt bilag III (med en dertil
hørende ændringsprocedure i artikel 4, stk. 7), hvori der fastsættes særlige
kriterier til bestemmelse af salmonella-serotyper med betydning for
folkesundheden. Samtidig med at der stadig henvises til de generelle kriterier
for fastsættelse af mål via artikel 4, stk. 6, litra c), opstilles der klarere regler
for de særlige kriterier for fastsættelse af mål vedrørende salmonella, og på den
måde åbnes der for muligheden for at fastsættes mål for andre zoonotiske
agenser end salmonella. Kommissionen kan acceptere disse bestemmelser.

– For det andet skal Kommissionen ifølge et nyt stykke (artikel 4, stk. 4)
gennemføre cost-benefit-analyser, inden den foreslår EF-mål, og medlems-
staterne skal yde al fornøden bistand, så Kommissionen kan udarbejde sådanne
analyser. Kommissionen skal endvidere høre medlemsstaterne om resultatet af
analysen og foreslå mål på grundlag af en positiv cost-benefit-analyse og af
høringen af medlemsstaterne. Skønt sådanne analyser er ekstremt vanskelige at
gennemføre, er Kommissionen villig til at påtage sig denne opgave, der er
velbegrundet.

– For det tredje er der i den fælles holdning fastsat overgangsperioder i
forbindelse med fastsættelse af de første EF-mål, dvs. for forskellige kategorier
af fjerkræ. De enkelte mål for fjerkræ skal således de første tre år kun gælde for
de hyppigst forekommende salmonella-serotyper (fem for avlshøns og to for
andet fjerkræ). Begrundelsen herfor er, dels at der sandsynligvis først
foreligger cost-benefit-analyser om adskillige år, dels at man på den måde kan
undgå at pålægge primærproducenterne for store byrder i de første år, hvor
forordningen anvendes. Hvis der imidlertid fremlægges analyseresultater i
mellemtiden, bliver det muligt at udvide kravene til de fem hyppigst
forekommende serotyper i overgangsperioden. Skønt overgangsperioderne
vedrører et begrænset antal serotyper, fokuseres der på de kulturer, der er
ansvarlige for langt hovedparten af salmonellosetilfældene hos mennesker.
Kommissionen kan gå ind for denne gradvise fremgangsmåde.

3.2.5 EF-målenes anvendelsesområde og tidsplan: skema i bilag I

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 29 (den relevante del om æglæggende høner), 36 og 38

Serotyper af salmonella af betydning for folkesundheden er således i princippet
omfattet for æglæggende høner, og der bliver fastsat mål for slagtesvin ud over
målene for avlssvin.
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Hvad angår tidsplanen for fastsættelse af mål for henholdsvis avlssvin og slagtesvin
havde Kommissionen accepteret ændringsforslag 36 og 38, dog med mulighed for en
anden tidsplan for avlssvin og slagtesvin. Kommissionens forslag, den fælles
holdning og Europa-Parlamentets ændringsforslag er delvis sammenfaldende.
Europa-Parlamentet ønskede, at begge målene fastsættes samtidig med målet for
kalkuner. I Kommissionens forslag kan målene fastsættes samtidig eller forskudt,
men det første mål skal fastsættes samtidig med målet for kalkuner. Den fælles
holdning går ud på, at det første mål (slagtesvin) fastsættes samtidig med målet for
kalkuner, og at målet for avlssvin fastsættes et år efter. Kommissionen har dog
fremsat en erklæring til Rådets mødeprotokol, som går ud på, at rækkefølgen
eventuelt vil blive ændret, hvis det af evalueringen af de foreliggende data fremgår,
at det vil være mere hensigtsmæssigt (se erklæringerne i bilaget til denne
meddelelse). Kommissionen har foreslået denne fleksibilitet, fordi fremgangsmåden
for svin er ny i Fællesskabet og forudsætter høring af Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet, inden de mest relevante foranstaltninger træffes. Der er
også behov for en sådan fleksibilitet i forbindelse med minimumsordningerne for
prøvetagning, der er fastsat i bilag II.A (se punkt 3.2.6). Kommissionen kan
acceptere denne fremgangsmåde i den fælles holdning, som stadig kan ændres på
grundlag af videnskabelig rådgivning.

Yderligere ændringer i den fælles holdning:

Hvad tidsplanen angår havde Kommissionen ikke ændret de konkrete datoer i
kolonne 4 og 5 i bilag I, undtagen for det supplerende mål for slagtesvin, men i den
fælles holdning fastsættes der datoer, der sættes i forhold til forordningens
ikrafttrædelse. Fristerne for fastsættelse af mål (skemaets kolonne 4) svarer til
perioderne i Kommissionens forslag, der bl.a. omfatter ikrafttrædelse den 1. januar
2003. Disse nye frister, der sættes i forhold til ikrafttrædelsen, betyder, at en
forsinket vedtagelse af forslaget betyder forsinkelser i fastsættelse af mål. Endvidere
er fristerne i kolonne 5 for medlemsstaternes gennemførelse af de godkendte
nationale bekæmpelsesprogrammer blevet udvidet fra 12 måneder (Kommissionens
forslag) til 18 måneder, og der er tilføjet et krav om, at der skal foreligge
sammenlignelige data om forekomst mindst 6 måneder før, de enkelte mål fastsættes.
Kommissionen kan acceptere denne fremgangsmåde, der giver medlemsstaterne og
Kommissionen mere tid til at udarbejde udkast til programmerne, godkendelsen heraf
og indførelse af national lovgivning til gennemførelsen heraf.

3.2.6 Særlige krav til bekæmpelse: bilag II

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 32 (den relevante del om æglæggende høner) og 34

Alle foranstaltninger vedrørende æglæggende høner omfatter således i princippet
salmonella-serotyper af betydning for folkesundheden, og der udtages prøver af
voksne høner hver 15. uge i stedet for hver 9. uge.

Yderligere ændringer i den fælles holdning:

Ud over nogle redaktionelle ændringer indeholder den fælles holdning yderligere en
række materielle ændringer. De kommenteres i det følgende.
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I bilag II.A er punkt 1.8 og 1.9 blevet mere detaljerede, og der er indsat et nyt
punkt 1.10 om finansiel bistand til virksomhedsledere. Kommissionen går ind for
disse bestemmelser.

Angående bilag II.B.1:

– Kravet om, at virksomhedsledere for egen regning skal udtage analyseprøver er
udgået. Medlemsstaterne kan derfor beslutte at yde finansiel bistand, når blot
EU-lovgivningen ikke overtrædes (i henhold til det nævnte nye punkt 1.10 skal
Kommissionen underrettes).

– Endvidere er "data"-kolonnen udgået i skemaet i såvel den fælles holdning som
i Kommissionens forslag, da den blev opfattet som unødvendig og forvirrende,
idet prøveudtagningen blev fastlagt i skemaets sidste kolonne. I en bemærkning
under skemaet findes fortsat en henvisning til undersøgelse før slagtning.

– Kommissionens forslag, den fælles holdning og Europa-Parlamentets
ændringsforslag er delvis sammenfaldende hvad angår kravene til prøve-
udtagning vedrørende svin. I ændringsforslag 32 ønskede Europa-Parlamentet
en detaljeret prøveudtagning, navnlig vedrørende slagtesvin. Kommissionen
accepterede princippet om prøveudtagning af svin, dog med mulighed for
ændring af prøveudtagningsstedet. I Kommissionens forslag hedder det, at de
nærmere detaljer fastsættes, når målet er fastlagt, dvs. efter at Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet er hørt. I den fælles holdning henvises der til
undersøgelse før slagtning eller udtagning af prøver af slagtekroppe på
slagterierne. Kommissionen kan acceptere den fælles holdning, men vil evt.
revurdere den som led i den videnskabelige høringsproces.

De særlige krav for avlsflokke (bilag II.C) i den fælles holdning stemmer overens
med Kommissionens forslag, selv om formuleringen er blevet lavet om. Dertil
kommer, at der i et afsnit fastsættes betingelser for, hvornår der træffes foranstalt-
ninger som følge af forekomst af (relevant) salmonella efter første påvisning eller
efter bekræftet forekomst. Kommissionen accepterer denne fremgangsmåde.

Hvad angår de særlige krav for æglæggende høner (bilag II.D) er fristen for at
gennemføre foranstaltninger i lighed med de øvrige frister (jf. ovenfor) sat i forhold
til ikrafttrædelsen. I Kommissionens forslag fastsattes overgangsperioden mellem
begyndelsen af gennemførelsen af de pågældende nationale bekæmpelses-
programmer og gennemførelsen af obligatoriske særlige krav til 24 måneder, mens
den i den fælles holdning udgør 30 måneder. Dertil kommer nogle redaktionelle
ændringer. Kommissionen kan ganske vist acceptere de nye bestemmelser, men den
forventer, at medlemsstaterne er villige til at gennemføre bestemmelserne hurtigere,
når først bekæmpelsesprogrammer er fastlagt.

Hvad angår de særlige krav for fersk kød (bilag II.E) er den absolutte frist i
Kommissionens forslag ændret til en frist, der står i forhold til ikrafttrædelsen,
således af overgangsperioden, som det var tilfældet med æglæggende høner, også her
udvides fra 24 til 30 måneder. Desuden skal der fastsættes nærmere bestemmelser
om gennemførelsen af kriteriet et år før, kriteriet anvendes. Kommissionen kan
acceptere disse bestemmelser.
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3.2.7 Bekæmpelsesprogrammer og bekæmpelsesmetoder: artikel 5-8

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 14-15 og 17-20.

Yderligere ændringer i den fælles holdning:

– For det første er der indsat flere detaljer om frister i forbindelse med
proceduren for godkendelse af de nationale bekæmpelsesprogrammer. Denne
procedure er ganske sammenlignelig med den procedure, der anvendes ved
godkendelse af programmer for bekæmpelse/udryddelse af sygdomme i
henhold til Rådets beslutning 90/424/EØF, og Kommissionen kan derfor
acceptere den.

– For det andet er artikel 7 vedrørende virksomhedslederes bekæmpelses-
programmer blevet omformuleret, så de ansvarlige myndigheder "kan" (i stedet
for "skal") godkende programmerne: Således kan den ansvarlige myndighed
etablere en ordning, der sikrer, at brancheprogrammer er tilstrækkeligt repræ-
sentative. Denne ændring var også indarbejdet i Kommissionens forslag, og
Kommissionen kan acceptere de øvrige redaktionelle ændringer.

3.2.8 Handel: artikel 9-10

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 23 og 25 (den relevante del om FVO's indsats)

Yderligere ændringer i den fælles holdning:

– Hvad angår artikel 9 om handel inden for EF indeholder den fælles holdning
nogle yderligere ændringer vedrørende de supplerende garantier. Det gøres for
det første klart, at supplerende garantier for dyr og rugeæg kun vedrører
salmonella (omformulering af artikel 9, stk. 2). For det andet indsættes der et
nyt stk. 3 i artikel 9, hvor det fastsættes, at de relevante supplerende garantier,
som nu gælder for Sverige og Finland, fortsat finder anvendelse, men at de kan
ajourføres efter proceduren i henhold til forordningen. Kommissionen er enig i
disse bestemmelser, og den har fremsat en erklæring til Rådets mødeprotokol,
som går ud på, at den ikke vil foreslå foranstaltninger, der mindsker de
garantier, der blev givet Finland og Sverige ved deres tiltrædelse af Fælles-
skabet (se erklæringerne i bilaget til denne meddelelse).

– Hvad angår artikel 10 om import fra tredjelande findes der nogle ændringer i
den fælles holdning. Stk. 1 er blevet omformuleret lidt for at gøre det klart, at
programmerne skal godkendes. Desuden indeholder stk. 4 et nyt punktum, som
tillader opstilling af mål for visse "eksotiske" serotyper af salmonella (eller
andre undertyper af andre zoonotiske agenser), der forekommer i tredjelande,
hvis de er af særlig betydning for Fællesskabet. Stk. 5 er omformuleret for at
svare til formuleringen i artikel 9. Kommissionen kan acceptere disse
bestemmelser.
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3.2.9 Høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er indarbejdet i Kommissionens forslag
og i den fælles holdning: 21 - vedrørende høring af EFSA, inden der træffes
beslutning om særlige bekæmpelsesmetoder.

Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der er delvis indarbejdet i Kommissionens
forslag og i den fælles holdning: 27

Kommissionen afviste Europa-Parlamentets ændringsforslag 27, ifølge hvilket EFSA
systematisk skulle høres forud for ændringer af bilag, eller inden der træffes
overgangs- eller gennemførelsesforanstaltninger, med samme begrundelse som for
direktivet (jf. punkt 3.1.8). Fremgangsmåden i Kommissionens forslag svarer til
fremgangsmåden i direktivet. Den fælles holdning bygger på Kommissionens forslag
og angiver, at EFSA yderligere skal høres i hvert fald, inden der foreslås EF-mål
eller særlige bekæmpelsesmetoder. Kommissionen kan acceptere formuleringen i den
fælles holdning.

3.2.10 Andet

Hvad angår laboratorier (artikel 11 og 12) blev den relevante del af Europa-
Parlamentets ændringsforslag 26 om en almen henvisning til EN/ISO-standarden for
kvalitetssikring accepteret af Kommissionen og indarbejdet i forslaget og i den fælles
holdning. Den fælles holdning indeholder nogle yderligere redaktionelle ændringer,
så laboratoriernes frist til at overholde standarden bliver sat i forhold til
ikrafttrædelsen (i stedet for en absolut frist), og så nogle af elementerne i bestem-
melserne bliver klarere. Kommissionen kan acceptere disse ændringer.

Hvad angår EF-kontrol blev Europa-Parlamentets ændringsforslag 28 indarbejdet i
Kommissionens forslag og i den fælles holdning.

Artikel 16-18, der var med i Kommissionens oprindelse forslag og er med i den
fælles holdning, var af juridiske årsager ikke med i Kommissionens ændrede forslag,
idet disse ændringer af direktiv 64/432/EØF4, 72/462/EØF5 og 90/539/EØF6 blev
anset for unødvendige på baggrund af artikel 9 og 10. Det ser ud til at Rådets
Juridiske Tjeneste, i forbindelse med at de lægger sidste hånd på den fælles holdning,
går med til, at disse artikler skal udgå.

                                                
4 EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977. Direktivet er senest ændret ved direktiv 2000/20/EF (EFT L 163 af

4.7.2000, s. 35).
5 EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28. Direktivet er senest ændret ved direktiv 97/79/EF (EFT L 24 af

30.1.1998, s. 31).
6 EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning 2000/505/EF

(EFT L 201 af 9.8.2000, s. 8).
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3.3 Finansielle spørgsmål

Ved førstebehandlingen anmodede Europa-Parlamentet ikke om ændringer af de
finansielle bestemmelser i Kommissionens oprindelige forslag. Begrundelsen til
betænkningen om forordningen fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og
Forbrugerpolitik indeholdt et afsnit om de økonomiske aspekter. Heri hed det bl.a.:
"Derfor bør det overvejes i højere grad at flytte udgifterne derhen, hvor "gevinsten"
opstår, dvs. i rimeligt omfang lægge dem over på skatteyderne".

I Kommissionens forslag er de finansielle bestemmelser fastsat i artikel 15 i forslaget
til direktiv om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser (artikel 16 i den fælles
holdning). Herved ændres nogle bestemmelser i kapitlet om "kontrol med zoonoser"
i Rådets beslutning 90/424/EØF (afsnit III, kapitel 2). Disse bestemmelser omfatter
overvågningsforanstaltninger under direktivet såvel som kontrol- og bekæmpelses-
foranstaltninger under forordningen. EF-udgifterne kan dække:

– udpegede EF-referencelaboratoriers aktiviteter

– medfinansiering af samordnede EF-overvågningsprogrammer

– medfinansiering af visse særlige bekæmpelsesforanstaltninger.

Hvad angår særlige bekæmpelsesforanstaltninger, blev det i forslaget fastsat, at
medfinansieringen af tekniske foranstaltninger, der i forvejen blev medfinansieret i
henhold til gældende lovgivning (direktiv 92/117/EØF), skulle fortsætte, f.eks.
bortskaffelse af avlsflokke inficeret med Salmonella enteritidis og Salmonella
typhimurium. Begrundelsen herfor var navnlig behovet for en revision af den
gældende ordning for EF's medfinansiering af programmer for bekæmpelse af
sygdomme. I rapporten i forbindelse med de oprindelige forslag (KOM(2001) 452
endelig) understregede Kommissionen, at "da zoonoser således er årsag til meget
høje udgifter ikke blot for erhvervslivet, men også for samfundet som helhed, er det
på sin plads med offentlig finansiering af foranstaltninger, der skal reducere eller
fjerne sygdommene.... Der er også et klart behov for finansielle tilskud på EF-plan...
Samtidig er det ikke så ligetil at sige, hvordan de begrænsede EF-midler anvendes
mest effektivt". Det hed endvidere, at disse muligheder skulle undersøges nærmere
og drøftes med alle berørte parter. Indtil resultatet af en høring iværksat af
Kommissionen forelå, blev det foreslået, at EF-finansieringen skulle fortsætte på
grundlag af de eksisterende bestemmelser.

Under drøftelserne i Rådet opstod der betragtelige problemer, navnlig med hensyn til
EF-støtten til de nye foranstaltninger til zoonosebekæmpelse, der forventedes i
medfør af forordningen. Et flertal af medlemsstaterne krævede et utvetydigt tilsagn
vedrørende EF-støtten til sådanne nye foranstaltninger.

Visse elementer i forbindelse med de finansielle spørgsmål blev medtaget i den
fælles holdning vedrørende forordningsforslaget: kravet om cost-benefit-analyser (jf.
punkt 3.2.4) og ændringen i artikel 5 (accept af Europa-Parlamentets ændringsforslag
14, der var indarbejdet i Kommissionens forslag) vedrørende de finansielle
virkninger for virksomhedslederne ved at indføre effektiv bekæmpelse.



16

Dertil kommer to vigtige ændringer, som den fælles holdning indeholder, og som
specifikt vedrører EF-medfinansieringen. For det første er det i forordningens nye
artikel 26 fastsat, at Kommissionen skal aflægge rapport om finansielle spørgsmål -
og, hvis der er relevant, fremsætte forslag - senest tre år efter, at forordningen er trådt
i kraft (dvs. når man begynder at have udgifter til de nye obligatoriske bekæmpelses-
foranstaltninger). For det andet indeholder den fælles holdning vedrørende direktivet
en ændring af bestemmelserne i artikel 15, så udgifterne i forbindelse med
gennemførelsen af de obligatoriske bekæmpelsesforanstaltninger bliver berettigede
til EF-medfinansiering (højst 50 %) inden for rammerne af bestemmelserne i
artikel 24, stk. 3-11, i Rådets beslutning 90/424/EØF. EF-medfinansieringen vil
således ikke blot vedrøre ovennævnte eksisterende foranstaltninger til bortskaffelse
af avlsflokke, men også nye foranstaltninger. Det fastsættes dog, at afgørelsen om,
hvor store midler der skal afsættes til Fællesskabets medfinansiering, træffes på
baggrund af den rapport, som Kommissionen skal forelægge.

Kommissionen er gået med til nævnte bestemmelser, som stemmer overens med de
mål, der blev fremhævet i den rapport, der ledsagede de oprindelige forslag, men
Kommissionen har peget på de budgetmæssige begrænsninger og sin begrænsede
indflydelse på de budgetmæssige ressourcer. Kommissionen har sammen med Rådet
fremsat en fælles erklæring til Rådets mødeprotokol (se erklæringerne i bilaget til
denne meddelelse), hvor det hedder: "Rådet og Kommissionen finder, at de midler,
der er til rådighed, skal være tilstrækkelige til at dække medfinansiering af
foranstaltninger til bekæmpelse af zoonoser. De er enige om, at afgørelsen om, hvor
store midler der skal afsættes til Fællesskabets medfinansiering, bør træffes på
baggrund af den rapport, som Kommissionen skal forelægge i henhold til
forordningens artikel 16. Afgørelsen skal være budgetneutral, hvilket vil sige, at den
skal gennemføres inden for de givne finansielle rammer for kapitel I."

4. ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Kommissionens erklæringer til Rådets mødeprotokol og en fælles erklæring fra
Kommissionen og Rådet om de finansielle aspekter findes i bilaget til denne
meddelelse.

5. KONKLUSION

Set i lyset af ovenstående bemærkning går Kommissionen ind for de to fælles
holdninger, Rådet har vedtaget med henblik på vedtagelse af:

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om overvågning af zoonoser og
zoonotiske agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om
ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF, og

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bekæmpelse af salmonella og
andre fødevarebårne zoonotiske agenser og om ændring af Rådets direktiv
64/432/EØF, 72/462/EØF og 90/539/EØF.

Denne meddelelse forelægges for Europa-Parlamentet.
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BILAG MED ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

DIREKTIVET

Ad artikel 4, stk. 5 – Harmonisering af den rutinemæssige overvågning

Kommissionen vil foreslå en harmonisering af den rutinemæssige overvågning af zoonoser og
zoonotiske agenser, herunder harmonisering af de laboratoriemetoder, der skal anvendes til
kontrol, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at sikre, at oplysningerne er
sammenlignelige. Den vil i den forbindelse tage behørigt hensyn til nærheds- og propor-
tionalitetsprincippet og nødvendigheden af at undgå at skabe unødige finansielle eller
administrative byrder for de kompetente myndigheder.

Ad artikel 5 – Samordnet overvågning

Kommissionen vil foreslå foranstaltninger i overensstemmelse med gældende fælles-
skabslovgivning, således at det bliver muligt at indsamle de data, der er nødvendige for at
vedtage de første bekæmpelsesmål i henhold til forordningen, inden direktivet træder i kraft.

Ad artikel 16, nr. 1 - Ændring af beslutning 90/424/EF

Rådet og Kommissionen finder, at de midler, der er til rådighed, skal være tilstrækkelige til at
dække medfinansiering af foranstaltninger til bekæmpelse af zoonoser. De er enige om, at
afgørelsen om, hvor store midler der skal afsættes til Fællesskabets medfinansiering, bør
træffes på baggrund af den rapport, som Kommissionen skal forelægge i henhold til
forordningens artikel 16. Afgørelsen skal være budgetneutral, hvilket vil sige, at den skal
gennemføres inden for de givne finansielle rammer for kapitel I.

FORORDNINGEN

Ad artikel 9, stk. 3 - Supplerende garantier

Kommissionen vil ikke foreslå foranstaltninger, der mindsker de garantier, der blev givet
Finland og Sverige ved deres tiltrædelse af Fællesskabet.

Ad bilag I og bilag II, del B - Mål for leddene efter primærproduktionen

Kommissionen erklærer, at målene for leddene i fødekæden efter primærproduktionen
normalt fastsættes efter udvalgsproceduren, jf. artikel 4 i den foreslåede forordning om
fødevarehygiejne. Disse skal supplere målene for konsumæg og fjerkrækød i den foreslåede
forordning om bekæmpelse af zoonoser (der også vil kunne ændres eller suppleres efter
udvalgsproceduren).

Ad bilag I og II - Mål for svin

Kommissionen erklærer, at den påtænkte rækkefølge for Fællesskabets mål for svin eventuelt
vil blive ændret, hvis det af evalueringen af de foreliggende data fremgår, at det vil være mere
hensigtsmæssigt.


