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5. Beholdere, der benyttes til levende toskallede bløddyr i renseanlæg, skal være konstrueret såle-

des, at de tillader gennemstrømning af rent havvand. Lagene af levende toskallede bløddyr må

ikke være tykkere, end at skallerne kan åbne sig under rensningen.

6. Der må hverken holdes krebsdyr, fisk eller andre marine arter i en rensningstank, hvor der ren-

ses levende toskallede bløddyr.

7. Hver emballage med rensede levende toskallede bløddyr, der sendes til et ekspeditionscenter,

skal forsynes med en etiket, der angiver, at de alle er blevet renset.

B. BESTEMMELSER FOR EKSPEDITIONSCENTRE

Lederen af en fødevarevirksomhed, som driver ekspeditionscentre, skal sikre, at følgende bestem-

melser er opfyldt:

1. Håndteringen af levende toskallede bløddyr, navnlig konditionering, sortering, indpakning og

emballering, må ikke medføre, at produktet kontamineres, eller påvirke bløddyrenes levedyg-

tighed.

2. Inden forsendelsen skal skaller af levende toskallede bløddyr vaskes grundigt med rent vand.

3. Levende toskallede bløddyr skal komme fra:

a) et klasse A-produktionsområde;

b) et genudlægningsområde;
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c) et renseanlæg; eller

d) et andet ekspeditionscenter.

4. Bestemmelserne i punkt 1 og 2 finder også anvendelse på ekspeditionscentre om bord på far-

tøjer. Bløddyr, som håndteres i sådanne centre, skal komme fra klasse A-produktionsområder

eller et genudlægningsområde.

KAPITEL V: SUNDHEDSNORMER FOR LEVENDE TOSKALLEDE BLØDDYR

Ud over at sikre, at de mikrobiologiske kriterier, der vedtages i henhold til forordning (EF)

nr. .../2003*, overholdes, skal lederen af en fødevarevirksomhed sikre, at levende toskallede bløddyr,

der afsættes til konsum, opfylder normerne i dette kapitel.

1. De skal have organoleptiske egenskaber, der er tegn på friskhed og levedygtighed, herunder

rene skaller, reaktion, når man banker på dem, og normal væskemængde mellem skallerne.

2. De må ikke indeholde marine biotoksiner i samlede mængder (målt for hele kroppen eller en-

hver spiselig del heraf) ud over følgende grænseværdier:

a) for paralytisk skaldyrsgift (PSP) 800 mikrogram pr. kg;

b) for amnesifremkaldende skaldyrsgift (ASP) 20 milligram domoinsyre pr. kg;

                                                
* Til publikationskontoret: Nummeret på forordning om fødevarehygiejne indsættes.
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c) for det samlede indhold af okadainsyre, dinophysistoksiner og pectenotoksiner 160 mi-

krogram okadainsyreækvivalenter pr. kg;

d) for yessotoksiner 1 mg yessotoksinækvivalenter pr. kg; og

e) for azaspiracider 160 mikrogram azaspiracidækvivalenter pr. kg.

KAPITEL VI: INDPAKNING OG EMBALLERING AF LEVENDE TOSKALLEDE BLØDDYR

1. Østers skal indpakkes eller emballeres med den konkave skal nedad.

2. Detailsalgspakninger af levende toskallede bløddyr skal lukkes og forblive lukket, fra de for-

lader ekspeditionscentret, til de frembydes til salg til den endelige forbruger.

KAPITEL VII: IDENTIFIKATIONSMÆRKNING OG ETIKETTERING

1. Etiketten, herunder identifikationsmærket, skal være vandbestandig.

2. Ud over de generelle bestemmelser for identifikationsmærkning i bilag II, afsnit I, skal eti-

ketten indeholde følgende oplysninger:

a) de toskallede bløddyrs art (trivialnavn og videnskabeligt navn); og

b) emballeringsdato, mindst med angivelse af dag og måned.

Uanset direktiv 2000/13/EF kan datoen for mindste holdbarhed erstattes af angivelsen: "disse

dyr skal være levende på købstidspunktet".
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3. Etiketten, der påsættes emballagen for levende toskallede bløddyr, som ikke er i detailsalgspak-

ninger, skal opbevares i mindst 60 dage af detailhandleren, efter at emballagens indhold er op-

splittet.

KAPITEL VIII: ANDRE BESTEMMELSER

1. Lederen af en fødevarevirksomhed, der opbevarer og transporterer levende toskallede bløddyr,

skal sikre, at de opbevares ved en temperatur, der ikke skader fødevaresikkerheden eller deres

levedygtighed.

2. Levende toskallede bløddyr må ikke genneddykkes i eller oversprøjtes med vand, efter at de er

emballeret til detailsalg og har forladt ekspeditionscentret.

KAPITEL IX: SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KAMMUSLINGER, DER ER HØSTET

UDEN FOR KLASSIFICEREDE PRODUKTIONSOMRÅDER

Lederen af en fødevarevirksomhed, der høster kammuslinger uden for de klassificerede produktions-

områder eller håndterer sådanne kammuslinger, skal opfylde følgende krav:

1. Kammuslinger må ikke markedsføres, medmindre de er høstet og behandlet i overensstemmelse

med kapitel II, del B, og opfylder normerne i kapitel V som godtgjort ved et egenkontrolsystem.

2. Hvis oplysninger fra offentlige overvågningsprogrammer sætter myndighederne i stand til at

klassificere høstområderne, eventuelt i samarbejde med fødevarevirksomheder, finder bestem-

melserne i kapitel II, del A, tilsvarende anvendelse på kammuslinger.
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3. Kammuslinger må kun markedsføres til konsum gennem en fiskeauktion, et ekspeditionscenter

eller en forarbejdningsvirksomhed. Når fødevarevirksomheder håndterer kammuslinger, skal de

underrette myndighederne herom, og ekspeditionscentre skal opfylde de relevante krav i kapi-

tel III og IV.

4. Lederen af en fødevarevirksomhed, der håndterer kammuslinger, skal opfylde

a) dokumentationskravene i kapitel I, punkt 3-7, hvor dette er relevant. I så fald skal det i re-

gistreringsdokumentet klart anføres, i hvilket område kammuslingerne er blevet høstet,

eller

b) bestemmelserne i kapitel VII om identifikationsmærkning og etikettering for emballerede

kammuslinger og indpakkede kammuslinger, hvis indpakningen yder en beskyttelse, der

er ligestillet med emballagens beskyttelse.

AFSNIT VIII: FISKEVARER

1. Dette afsnit gælder ikke for toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, der afsættes

levende. Med undtagelse af kapitel I og II gælder det for disse dyr, når de ikke afsættes leven-

de, og de skal da være erhvervet i overensstemmelse med afsnit VII.

2. Kapitel III, del A, C og D, kapitel IV og kapitel V finder anvendelse på detailhandel.
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3. Kravene i dette afsnit supplerer kravene i forordning (EF) nr. .../2003*.

a) For virksomheder, herunder fartøjer, der benyttes til primærproduktion og dermed for-

bundne aktiviteter, supplerer de kravene i bilag I til ovennævnte forordning;

b) For andre virksomheder, herunder fartøjer, supplerer de kravene i bilag II til oven-

nævnte forordning.

4. I forbindelse med fiskevarer:

a) omfatter primærproduktion opdræt, fiskeri og indsamling af levende fiskevarer med

henblik på markedsføring og

b) dermed forbundne aktiviteter, som omfatter en hvilken som helst af følgende aktiviteter,

hvis den finder sted om bord på fiskerfartøjer: slagtning, afblødning, hovedskæring,

rensning, fjernelse af finner, nedkøling og indpakning; de omfatter endvidere

i) transport og opbevaring af fiskevarer, hvis karakter ikke er blevet ændret væsent-

ligt, herunder levende fiskevarer, inden for akvakulturbrug på land og

ii) transport af fiskevarer, hvis karakter ikke er blevet ændret væsentligt, herunder le-

vende fiskevarer, fra produktionsstedet til det første bestemmelsessted.

                                                
* Til publikationskontoret: Nummeret på forordning om fødevarehygiejne indsættes.
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KAPITEL I: KRAV TIL FARTØJER

Lederen af en fødevarevirksomheder sikrer,

1. at fartøjer, der benyttes til at høste fiskevarer i deres naturlige miljø eller til at håndtere eller for-

arbejde dem efter høsten, opfylder de strukturelle krav og krav til udstyr, der findes i del I, og

2. at behandling, som finder sted om bord på fartøjer, finder sted i overensstemmelse med be-

stemmelserne i del II.

I. STRUKTURELLE KRAV OG KRAV TIL UDSTYR

A. Krav til alle fartøjer

1. Fartøjer skal være udformet og konstrueret, så produkterne ikke kontamineres med lænse-

vand, spildevand, røg, brændstof, olie, smørefedt eller andre uacceptable stoffer.

2. De overflader, som fiskevarerne kommer i berøring med, skal være af korrosionsbestandigt

materiale, der er glat og let at rengøre. Overfladerne skal være beklædt med bestandigt materia-

le, der ikke er giftigt.

3. Det udstyr og materiale, der anvendes i forbindelse med behandling af fiskevarer, skal være kor-

rosionsbestandigt og let at rengøre og desinficere.

4. Hvis et fartøj har et vandindtag til vand, der anvendes til fiskevarer, skal det være placeret

således, at forurening af vandforsyningen undgås.
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B. Krav til fartøjer, der er bygget og udstyret til at opbevare ferske fiskevarer om bord i over

24 timer

1. Fartøjer, der er bygget og udstyret til at opbevare fiskevarer om bord i over 24 timer, skal væ-

re udstyret med lastrum, tanke eller beholdere til opbevaring af fiskevarer ved de temperatu-

rer, der er fastsat i kapitel VII.

2. Lastrummene skal være adskilt fra maskinrummet og mandskabsrummene ved hjælp af skot-

ter, der er tilstrækkeligt tætte til at forhindre enhver form for kontaminering af de opbevarede

fiskevarer. Lastrum og beholdere, der anvendes til opbevaring af fiskevarer, skal være udformet

på en sådan måde, at varerne opbevares under tilfredsstillende hygiejneforhold, og om nødven-

digt sikre, at smeltevandet ikke forbliver i kontakt med varerne.

3. I fartøjer, der er udstyret til nedkøling af fiskevarer i kølet rent havvand, skal tankene være

forsynet med installationer, som sikrer en ensartet temperatur i tankene. Sådanne installationer

skal sikre, at blandingen af fiskevarer og rent havvand nedkøles til højst 3 °C 6 timer efter på-

fyldningen og til højst 0 °C efter 16 timer og give mulighed for at overvåge og om nødvendigt

registrere temperaturerne.

C. Krav til frysefartøjer

Frysefartøjer skal

1. have et fryseanlæg med tilstrækkelig kapacitet til hurtigt at sænke temperaturen, så fiskeva-

rernes centrumstemperatur bliver på -18 °C eller derunder;
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2. have et køleanlæg med tilstrækkelig kapacitet til, at fiskevarerne kan opbevares i lastrummene

ved en temperatur på -18 °C eller derunder. Lastrummene skal være udstyret med en termo-

graf, der er anbragt på et sted, hvor den let kan aflæses. Temperaturføleren skal være placeret

dér, hvor temperaturen i lastrummet er højest; og

3. opfylde kravene i del B, punkt 2, til fartøjer, der er bygget og udstyret til at opbevare fiskeva-

rer i over 24 timer.

D. Krav til fabriksfartøjer

1. Fabriksfartøjer skal mindst have følgende:

a) et modtagelsesområde, der er forbeholdt ombordtagning af fiskevarer, og som er ind-

rettet således, at de successive landinger kan adskilles. Det skal være let at rengøre og

udformet på en sådan måde, at fiskevarerne er beskyttet mod solen og mod vejrliget

samt mod alle kilder til kontaminering;

b) et hygiejnisk system til transport af fiskevarerne fra modtagelsesområdet til arbejdsplad-

serne;

c) arbejdspladser, der er store nok til, at tilvirkningen og forarbejdningen af fiskevarerne

kan foregå hygiejnisk, lette at rengøre og desinficere og udformet på en sådan måde, at

al kontaminering af fiskevarerne undgås;

d) steder af tilstrækkelige dimensioner til opbevaring af færdigvarerne, udformet på en så-

dan måde, at de er lette at rengøre. Hvis der findes et anlæg til behandling af affald om

bord, skal der være et separat lastrum til opbevaring af dette affald;
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e) et rum til opbevaring af emballage, der er adskilt fra rum til tilvirkning og forarbejdning

af fiskevarer;

f) specialudstyr til at udlede fiskeaffald og fiskevarer, der er uegnet til konsum, enten di-

rekte ud i havet eller, hvis omstændighederne kræver det, ind i en vandtæt beholder, der

kun anvendes til dette formål. Hvis affald oplagres og behandles om bord, skal der af

hygiejnehensyn være særskilte rum til disse formål;

g) et vandindtag, der er placeret således, at forurening af vandforsyningen undgås; og

h) håndvaske til brug for det personale, der håndterer uindpakkede fiskevarer, med haner,

som er sådan udformet, at spredning af kontaminering forhindres.

2. Fabriksfartøjer, hvor krebsdyr og bløddyr koges, nedkøles og indpakkes, behøver imidlertid ik-

ke opfylde kravene i stk. 1, hvis der ikke foregår andre former for håndtering eller forarbejdning

om bord på fartøjet.

3. Fabriksfartøjer, der fryser fiskevarer, skal have udstyr, der opfylder kravene til frysefartøjer i

del C, punkt 1 og 2.

II. HYGIEJNEBESTEMMELSER

1. De dele af fartøjerne eller de beholdere, der er beregnet til opbevaring af fiskevarer, skal, når de

bruges, holdes rene og i god stand, og de må især ikke være forurenet med brændstof eller læn-

sevand.
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2. Så snart fiskevarerne er bragt om bord, skal de hurtigst muligt anbringes på et sted, hvor de er

beskyttet mod kontaminering og mod påvirkning fra solen eller andre varmekilder. Når fisken

vaskes, skal der enten anvendes drikkevand eller rent vand.

3. Fiskevarer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at de ikke beskadiges. De personer,

der håndterer fiskevarerne, kan anvende spidse instrumenter til flytning af store fisk og fisk,

som de kan komme til skade med, under forudsætning af at varernes køddele ikke beskadiges.

4. Fiskevarer skal nedkøles hurtigst muligt efter ombordtagningen undtagen dem, der opbevares

levende. Når nedkøling ikke kan lade sig gøre, skal fiskevarerne dog landes hurtigst muligt.

5. Is, der anvendes til nedkøling af fiskevarer, skal fremstilles af drikkevand eller rent vand.

6. Hovedskæring og/eller rensning om bord skal foregå på hygiejnisk måde snarest muligt efter

fangst, og fiskevarerne skal vaskes omgående og grundigt med drikkevand eller rent vand. Ind-

volde og dele, der kan udgøre en fare for folkesundheden, fjernes snarest muligt og holdes ad-

skilt fra konsumvarer. Lever, rogn og mælke til konsum skal opbevares i is ved en temperatur,

der nærmer sig temperaturen for smeltende is, eller nedfryses.

7. Når hel fisk, hvoraf der skal fremstilles konserves, nedfryses i saltlage, skal varen bringes ned

på en temperatur på -9 °C eller derunder. Saltlagen må ikke være en kilde til kontaminering af

fisken.
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KAPITEL II: BESTEMMELSER, SOM FINDER ANVENDELSE UNDER OG EFTER

LANDING

1. Lederen af en fødevarevirksomhed, som er ansvarlig for losning og landing af fiskevarer, skal

a) sikre, at udstyr til losning og landing, der kommer i kontakt med fiskevarerne, er af et

materiale, der er let at rengøre og desinficere, og altid er velholdt og rent; og

b) undgå, at fiskevarerne kontamineres under losning og landing, navnlig ved

i) at udføre losning og landing hurtigt,

ii) hurtigst muligt at anbringe fiskevarerne under beskyttede forhold ved den tempe-

ratur, der er angivet i kapitel VII, og

iii) ved ikke at anvende udstyr og metoder, som forvolder unødig skade på fiskeva-

rernes spiselige dele.

2. Lederen af en fødevarevirksomhed, som er ansvarlig for auktionshaller og engrosmarkeder

eller de dele af dem, hvor der frembydes fiskevarer til salg, skal sikre, at følgende krav er op-

fyldt:

a) i) Der skal være aflåselige faciliteter til køleopbevaring af tilbageholdte fiskevarer

og separate aflåselige faciliteter til opbevaring af fiskevarer, der er erklæret ueg-

nede til konsum.
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ii) Hvis den kompetente myndighed kræver det, skal der være en passende udstyret

aflåselig facilitet eller, om nødvendigt, et lokale udelukkende til brug for den

kompetente myndighed.

b) Ved udstilling eller opbevaring af fiskevarer

i) må lokalerne ikke anvendes til andre formål

ii) må køretøjer, hvis udstødningsgas kan forringe fiskevarernes kvalitet, ikke få ad-

gang til lokalerne

iii) må personer, der har adgang til lokalerne, ikke medbringe andre dyr, og

iv) skal lokalerne være godt oplyst med henblik på at lette den offentlige kontrol.

3. Hvis der ikke har været mulighed for nedkøling om bord på fartøjet, skal ferske fiskevarer, der

ikke holdes i live, nedkøles hurtigst muligt efter landingen og opbevares ved en temperatur, der

nærmer sig temperaturen for smeltende is.

4. Lederen af en fødevarevirksomhed skal samarbejde med de relevante kompetente myndighe-

der, således at disse får mulighed for udføre offentlig kontrol i overensstemmelse med forord-

ning (EF) nr. .../2003*, navnlig for så vidt angår eventuelle notifikationsprocedurer for landing

af fiskevarer, som den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvis flag fartøjet fører, eller

den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor fiskevarerne landes, måtte anse for nød-

vendige.

                                                
* Til publikationskontoret: Nummeret på forordningen om tilrettelæggelsen af den offentlige

kontrol indsættes.
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KAPITEL III: KRAV TIL VIRKSOMHEDER, HERUNDER FARTØJER, DER HÅNDTERER

FISKEVARER

Lederen af en fødevarevirksomhed, der håndterer fiskevarer, skal sikre, at følgende krav, hvor det er

relevant, er opfyldt på virksomheden.

A. BESTEMMELSER FOR FERSKE FISKEVARER

1. Nedkølede, uemballerede varer, der ikke skal distribueres, forsendes, tilvirkes eller forarbejdes

straks efter ankomsten til en virksomhed på land, skal opbevares i is under passende forhold.

Der tilføres is, så ofte det er nødvendigt. Emballerede ferske fiskevarer skal nedkøles til en tem-

peratur, der nærmer sig temperaturen for smeltende is.

2. Arbejde såsom hovedskæring og rensning skal foretages under hygiejniske forhold. Rensning

skal, hvis der teknisk og kommercielt er mulighed herfor, finde sted hurtigst muligt, efter at va-

rerne er fanget eller landet. Varerne skal vaskes omhyggeligt med drikkevand eller, om bord på

et fartøj, med rent vand straks derefter.

3. Arbejde såsom filetering og opskæring skal udføres på en sådan måde, at forurening eller til-

smudsning af fileterne og skiverne undgås. Fileterne og skiverne må kun ligge på arbejdsbordet

i den tid, det tager at tilvirke dem. Fileter og skiver skal indpakkes og om nødvendigt emballe-

res, og de skal nedkøles hurtigst muligt efter tilvirkningen.
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4. Beholdere til forsendelse eller opbevaring af uemballerede forarbejdede ferske fiskevarer, der

opbevares i is, skal sikre, at smeltevandet ikke forbliver i kontakt med varerne.

5. Hele eller rensede ferske fiskevarer kan transporteres og opbevares i koldt vand om bord på

fartøjer. De kan også transporteres i koldt vand efter landingen, indtil de ankommer til den før-

ste virksomhed på land, der udøver anden virksomhed end transportvirksomhed og sortering.

B. BESTEMMELSER FOR FROSNE VARER

Virksomheder på land, der fryser fiskevarer, skal have udstyr, som opfylder kravene til frysefartøjer i

kapitel I, del I.C, punkt 1 og 2.

C. BESTEMMELSER FOR MASKINSEPAREREDE FISKEVARER

Lederen af en fødevarevirksomhed, der fremstiller maskinseparerede fiskevarer, skal sikre, at følgen-

de krav er opfyldt:

1. De anvendte råvarer skal opfylde følgende krav:

a) Der må kun anvendes hele fisk og ben efter filetering til at fremstille maskinseparerede fi-

skevarer.

b) Samtlige råvarer skal være fri for indvolde.
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2. Fremstillingsprocessen skal opfylde følgende krav:

a) Maskinseparering skal finde sted hurtigst muligt efter fileteringen.

b) Hvis der anvendes hel fisk, skal den renses og vaskes forinden.

c) Efter fremstillingen skal de maskinseparerede fiskevarer fryses hurtigst muligt eller iblan-

des en vare, der skal fryses eller underkastes en stabiliserende behandling.

D. BESTEMMELSER VEDRØRENDE PARASITTER

1. Følgende fiskevarer skal fryses, så der opnås en temperatur på -20 °C eller derunder i alle dele

af varen i mindst 24 timer. Denne behandling skal anvendes på den rå vare eller færdigvaren.

a) Fiskevarer, der skal spises rå eller næsten rå.

b) Fiskevarer af følgende arter, hvis de skal underkastes koldrøgning, hvorunder fiskevarens

indre temperatur er på højst 60 °C:

i) sild,

ii) makrel,

iii) brisling,

iv) (vild) laks fra Atlanterhavet eller Stillehavet.



5420/2/03 REV 2 ACA/ikn 66
BILAG III DG B I    DA

c) Marinerede og/eller saltede fiskevarer, når behandlingen ikke er tilstrækkelig til at

ødelægge nematodelarverne.

2. Lederen af en fødevarevirksomhed kan undlade at foretage den i punkt 1 foreskrevne behand-

ling, hvis

a) der foreligger epidemiologiske data, der viser, at oprindelsesfiskepladserne ikke frem-

byder sundhedsfare med hensyn til forekomst af parasitter; og

b) den kompetente myndighed giver tilladelse dertil.

3. De i punkt 1 omhandlede fiskevarer skal, når de afsættes, være ledsaget af en attestation fra

producenten, der angiver, hvilken type behandling de har været underkastet, undtagen hvis de

leveres til den endelige forbruger.

KAPITEL IV: KRAV TIL FORARBEJDEDE FISKEVARER

Lederen af en fødevarevirksomhed, der foretager kogning af krebsdyr og bløddyr, skal sikre, at føl-

gende krav er opfyldt:

1. Kogning skal efterfølges af hurtig nedkøling. Til det formål skal der anvendes drikkevand el-

ler, om bord på fartøjerne, rent vand. Hvis der ikke anvendes andre konserveringsmetoder,

skal nedkølingen fortsættes til en temperatur, der nærmer sig temperaturen for smeltende is.
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2. Pilning og udtagning af kødet af skallerne skal foregå hygiejnisk, så det undgås, at varerne

kontamineres. Foregår det manuelt, skal personalet være særlig omhyggeligt med at vaske hæn-

der.

3. Efter pilningen eller udtagningen af kødet af skallerne skal de kogte varer straks fryses eller

hurtigst muligt nedkøles til den temperatur, der er fastsat i kapitel VII.

KAPITEL V: SUNDHEDSNORMER FOR FISKEVARER

Ud over at sikre, at de mikrobiologiske kriterier, der er vedtaget i henhold til forordning (EF)

nr. .../2003*, er opfyldt, skal lederen af en fødevarevirksomhed afhængigt af produktet eller fiskearten

sikre, at fiskevarer, der markedsføres med henblik på konsum, opfylder normerne i dette kapitel.

A. FISKEVARERS ORGANOLEPTISKE EGENSKABER

Fødevarevirksomhederne skal foretage organoleptiske undersøgelser af fiskevarer. Denne undersø-

gelse skal navnlig sikre, at fiskevarerne opfylder eventuelle kriterier for friskhed.

B. HISTAMIN

En leder af en fødevarevirksomhed skal sikre, at grænseværdierne for histamin ikke overskrides.

                                                
* Til publikationskontoret: Nummeret på forordning om fødevarehygiejne indsættes.
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C. TOTAL FLYGTIG NITROGEN

Uforarbejdede fiskevarer må ikke afsættes, hvis det ved kemiske analyser afsløres, at grænseværdier-

ne for TVB-N eller TMA-N er overskredet.

D. PARASITTER

Lederen af en fødevarevirksomhed skal sikre, at fiskevarer har været underkastet en visuel undersø-

gelse for synlige parasitter, inden de afsættes. Virksomheden må ikke afsætte fødevarer, der er ty-

deligt forurenede med parasitter, med henblik på konsum.

E. TOKSINER, DER ER SUNDHEDSFARLIGE FOR MENNESKER

1. Fiskevarer fra giftige fisk af følgende familier må ikke markedsføres: Tetraodontidae, Moli-

dae, Diodontidae og Canthigasteridae.

2. Fiskevarer, der indeholder biotoksiner, såsom ciguatoksin eller muskellammende toksiner, må

ikke markedsføres. Fiskevarer fremstillet af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og

havsnegle må dog markedsføres, hvis de er fremstillet i overensstemmelse med afsnit VII og

opfylder normerne i kapitel V, punkt 2, i samme afsnit.
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KAPITEL VI: INDPAKNING OG EMBALLERING AF FISKEVARER

1. Beholdere til opbevaring af ferske fiskevarer i is skal være vandbestandige og sikre, at smel-

tevandet ikke forbliver i kontakt med varerne.

2. Frosne blokke, der er tilberedt om bord på fartøjer, skal indpakkes før landing.

3. Når fiskevarer indpakkes om bord på fiskerfartøjer, skal lederen af fødevarevirksomheden

sikre, at indpakningsmaterialet:

a) ikke er kilde til kontaminering

b) opbevares på en sådan måde, at det ikke risikerer at blive kontamineret

c) når det er bestemt til genbrug, er let at rengøre og om fornødent desinficere.

KAPITEL VII: OPLAGRING AF FISKEVARER

Lederen af en fødevarevirksomhed, hvor fiskevarer oplagres, skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

1. Ferske fiskevarer, optøede uforarbejdede fiskevarer samt kogte og kølede varer af krebsdyr og

bløddyr skal opbevares ved en temperatur, der nærmer sig temperaturen for smeltende is.
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2. Frosne fiskevarer skal oplagres ved en temperatur på -18 °C eller derunder i alle dele af varen.

Hel, frossen fisk i saltlage til konservesfremstilling kan dog opbevares ved en temperatur på

-9 °C eller derunder.

3. Fiskevarer, der holdes i live, skal opbevares ved en temperatur og på en måde, der ikke skader

fødevaresikkerheden eller varernes levedygtighed.

KAPITEL VIII: TRANSPORT AF FISKEVARER

Lederen af en fødevarevirksomhed, der transporterer fiskevarer, skal sikre, at følgende krav er op-

fyldt:

1. Fiskevarer skal under transport opbevares ved den krævede temperatur. Der gælder især følgen-

de:

a) Ferske fiskevarer eller optøede uforarbejdede fiskevarer samt kogte og kølede varer af

krebsdyr og bløddyr skal opbevares ved en temperatur, der nærmer sig temperaturen for

smeltende is.
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b) Frosne fiskevarer, med undtagelse af frossen fisk i saltlage til konservesfremstilling,

skal under transport opbevares ved en permanent temperatur på -18 °C eller derunder i

alle dele af varen, eventuelt med kortvarige stigninger på højst 3 °C.

2. Lederen af en fødevarevirksomhed kan undlade at opfylde kravene i punkt 1, litra b), når frosne

fiskevarer transporteres fra et frysehus til en autoriseret virksomhed for at blive optøet straks

efter ankomsten med henblik på tilvirkning og/eller forarbejdning, hvis det drejer sig om en kort

strækning, og myndighederne giver tilladelse dertil.

3. Hvis fiskevarer opbevares i is, må smeltevandet ikke forblive i kontakt med varerne.

4. Fiskevarer, der skal afsættes levende, skal transporteres på en sådan måde, at det ikke skader

fødevaresikkerheden eller varernes levedygtighed.

AFSNIT IX: RÅ MÆLK OG MEJERIPRODUKTER

KAPITEL I: PRIMÆRPRODUKTION AF RÅ MÆLK

Lederen af en fødevarevirksomhed, der producerer eller eventuelt indsamler rå mælk, skal sikre, at

kravene i dette kapitel opfyldes.
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I. SUNDHEDSKRAV FOR PRODUKTION AF RÅ MÆLK

1. Rå mælk skal komme fra dyr,

a) der ikke udviser symptomer på infektiøse sygdomme, som kan overføres til mennesker

gennem mælk;

b) der har en god almen sundhedstilstand, ikke udviser nogen tegn på sygdom, som kan

kontaminere mælk, og navnlig ikke lider af sygdomme i kønsorganerne med flåd, ente-

ritis med diarré og feber eller synlig yverbetændelse;

c) der ikke har sår på yveret, som kan skade mælken;

d) der ikke har fået indgivet ikke-tilladte stoffer eller produkter, eller som ikke har været

underkastet en ulovlig behandling, jf. direktiv 96/23/EF; og

e) for hvilke den tilbageholdelsesperiode, der foreskrives ved indgift af tilladte produkter

eller stoffer, er blevet overholdt.
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2. a) Med hensyn til brucellose skal rå mælk komme fra:

i) køer eller bøfler, der tilhører en besætning, som i henhold til direktiv 64/432/EØF1

er fri for eller officielt fri for brucellose;

ii) får eller geder, der tilhører en bedrift, som er officielt fri for eller fri for brucellose

i henhold til direktiv 91/68/EØF2;

iii) hundyr af andre arter, der, hvis de er modtagelige for brucellose, tilhører besæt-

ninger, som regelmæssigt kontrolleres for denne sygdom efter en kontrolplan, der

er godkendt af den kompetente myndighed.

b) Med hensyn til tuberkulose skal rå mælk komme fra:

i) køer eller bøfler, der tilhører en besætning, som i henhold til direktiv 64/432/EØF

er officielt fri for tuberkulose;

ii) hundyr af andre arter, der, hvis de er modtagelige for tuberkulose, tilhører besæt-

ninger, som regelmæssigt kontrolleres for denne sygdom efter en kontrolplan, der

er godkendt af den kompetente myndighed.

                                                
1 Rådets direktiv 64/432/EØF af 26.6.1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel

inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64). Senest ændret
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2002 (EFT L 179 af 9.7.2002, s. 13).

2 Rådets direktiv 91/68/EØF af 28.1.1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhande-
len med får og geder inden for Fællesskabet (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).



5420/2/03 REV 2 ACA/ikn 74
BILAG III DG B I    DA

c) Hvis der holdes geder sammen med køer, skal gederne undersøges og testes for tuber-

kulose.

3. Rå mælk fra dyr, der ikke opfylder kravene i stk. 2, kan dog anvendes med den kompetente

myndigheds tilladelse,

a) når der er tale om køer eller bøfler, som ikke har reageret positivt på en tuberkulin- eller

brucelloseprøve eller har nogen symptomer på disse sygdomme, efter at mælken er

varmebehandlet, så den giver en negativ fosfataseprøve;

b) når der er tale om får eller geder, som ikke har reageret positivt på en brucelloseprøve,

eller som er blevet vaccineret mod brucellose i forbindelse med et godkendt udryddel-

sesprogram, og som ikke udviser nogen symptomer på denne sygdom, enten:

i) til fremstilling af ost med en modningsperiode på mindst to måneder; eller

ii) efter at mælken er blevet varmebehandlet, så den giver en negativ fosfataseprøve,

og

c) når der er tale om hundyr af andre arter, som ikke har reageret positivt på en tuberkulin-

eller brucelloseprøve, og som ikke har nogen symptomer på disse sygdomme, men som

tilhører en besætning, hvor der er konstateret tuberkulose eller brucellose efter den kon-

trol, som er omhandlet i punkt 2, litra a), nr. iii), eller stk. 2, litra b), nr. ii), hvis mælken

behandles, så den er sikker.
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4. Rå mælk fra dyr, som ikke opfylder kravene i stk. 1, 2 og 3 - især dyr, der enkeltvis har reage-

ret positivt på en profylaktisk prøve for tuberkulose eller brucellose som omhandlet i direktiv

64/432/EØF og direktiv 91/68/EØF, - må ikke bruges til konsum.

5. Dyr, som er smittet med eller mistænkes for at være smittet med en af de sygdomme, der er

nævnt i punkt 1 eller 2, skal isoleres effektivt for at undgå, at de får uønskede virkninger på an-

dre dyrs mælk.

II. HYGIEJNE PÅ MÆLKEPRODUCERENDE BEDRIFTER

A. Krav til lokaler og udstyr

1. Malkeanlæg og lokaler, hvor der opbevares, håndteres eller køles mælk, skal være placeret og

indrettet på en sådan måde, at risikoen for kontaminering af mælken begrænses.

2. De lokaler, hvor mælken opbevares, skal være beskyttet mod skadedyr, have en passende ad-

skillelse fra de rum, hvor dyrene er opstaldet, og være forsynet med et passende køleanlæg,

hvis dette er nødvendigt for at opfylde kravene i del B.

3. Overflader af udstyr, som kommer i kontakt med mælken (redskaber, beholdere, tanke mv. til

malkning, indsamling eller transport af mælken), skal være lette at rengøre og om nødvendigt

desinficere og skal holdes i god stand. Dette kræver anvendelse af glatte, afvaskelige og ikke-

toksiske materialer.
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4. Efter brugen skal sådanne overflader rengøres og om nødvendigt desinficeres. Efter hver

transport eller række af transporter, hvis der kun forløber meget kort tid mellem tømningen og

den næste påfyldning, men under alle omstændigheder mindst én gang om dagen, skal behol-

dere og tanke, der er blevet anvendt til transport af rå mælk, rengøres og desinficeres på en

passende måde, inden de anvendes på ny.

B. Hygiejne under malkning, indsamling og transport

1. Malkningen skal foregå på hygiejnisk måde, idet navnlig følgende sikres:

a) inden malkningen påbegyndes, skal patter, yver og de tilgrænsende dele være rene;

b) mælken fra de enkelte dyr kontrolleres for afvigende organoleptiske eller fysisk-

kemiske egenskaber enten af den malkende eller ved en metode med lignende resultater,

og mælk med sådanne egenskaber anvendes ikke til konsum;

c) mælk fra dyr med kliniske tegn på yversygdom anvendes ikke til konsum, medmindre

det sker i overensstemmelse med en dyrlæges instrukser;

d) dyr, der er i medicinsk behandling, så der er sandsynlighed for, at medicinrester overfø-

res til mælken, identificeres, og mælk taget fra sådanne dyr før udløbet af den fore-

skrevne tilbageholdelsesperiode, må ikke anvendes til konsum; og
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e) pattedypnings- eller pattespraymidler anvendes kun, hvis de er godkendt af den kompe-

tente myndighed, og må ikke anvendes på en måde, der forårsager uacceptable restkon-

centrationer i mælken.

2. Umiddelbart efter malkningen skal mælken anbringes på et rent sted, der er indrettet og udsty-

ret, så kontaminering undgås. Mælken skal øjeblikkelig nedkøles til højst 8 °C, hvis den af-

hentes dagligt, eller til højst 6 °C, hvis der ikke finder daglig afhentning sted.

3. Under transporten må kølekæden ikke brydes, og ved ankomsten til bestemmelsesvirksomhe-

den må mælkens temperatur ikke overstige +10 °C.

4. Ledere af fødevarevirksomheder behøver ikke at opfylde temperaturkravene i punkt 2 og 3,

hvis mælken opfylder kriterierne i del III, og hvis

a) mælken forarbejdes senest to timer efter malkningen, eller

b) en højere temperatur er nødvendig af teknologiske årsager i forbindelse med fremstil-

ling af bestemte mejeriprodukter, og den kompetente myndighed giver tilladelse hertil.

C. Hygiejnebestemmelser for personalet

1. Personer, der malker og/eller håndterer rå mælk, skal være iført rent arbejdstøj.
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2. Personer, der malker, skal iagttage en høj grad af personlig renlighed. I nærheden af malke-

stedet skal der derfor være de nødvendige faciliteter, således at personer, der malker og

håndterer rå mælk, kan vaske hænder og arme.

III. KRITERIER FOR RÅ MÆLK

1. Følgende kriterier for rå mælk gælder, indtil der er fastsat normer i mere specifikke retsfor-

skrifter for mælks og mejeriprodukters kvalitet.

2. Et repræsentativt antal stikprøver af rå mælk indsamlet fra mælkeproducerende bedrifter skal

kontrolleres for, om kravene i punkt 3 og 4 er opfyldt. Kontrollen kan udføres af eller på veg-

ne af:

a) lederen af den fødevarevirksomhed, der producerer mælken

b) lederen af den fødevarevirksomhed, der indsamler eller forarbejder mælken

c) en gruppe af ledere af fødevarevirksomheder, eller

d) som led i en national eller regional kontrolordning.
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3. a) Lederen af en fødevarevirksomhed skal træffe forholdsregler til at sikre, at rå mælk op-

fylder følgende kriterier:

i) rå komælk:

Kimtal ved 30 °C (pr. ml)

Somatisk celletal (pr. ml)

≤ 100 000(*)

≤ 400 000(**)

ii) rå mælk fra andre arter:

Kimtal ved 30 °C (pr. ml) ≤ 1 500 000(*)

b) Hvis rå mælk fra andre arter end køer er beregnet til fremstilling af produkter, der frem-

stilles med rå mælk ved en proces, der ikke indebærer nogen varmebehandling, skal le-

deren af fødevarevirksomheden imidlertid tage skridt til at sikre, at den anvendte rå

mælk opfylder følgende kriterium:

Kimtal ved 30 °C (pr. ml) ≤ 500 000(*)

(*) Glidende geometrisk gennemsnit i en periode på to måneder med mindst to prøver

pr. måned.

(**) Glidende geometrisk gennemsnit i en periode på tre måneder med mindst én prøve

pr. måned, medmindre den kompetente myndighed anviser en anden metode til at tage

højde for sæsonsvingninger i produktionen.
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4. Medmindre andet er fastsat i direktiv 96/23/EF, skal lederen af en fødevarevirksomhed træffe

forholdsregler til at sikre, at rå mælk ikke markedsføres,

a) hvis indholdet af restkoncentrationer af antibiotika overskrider de tilladte niveauer for ét

af de stoffer, der er omhandlet i bilag I og III til forordning (EØF) nr. 2377/901, eller

b) hvis det samlede indhold af restkoncentrationer af antibiotika overskrider en tilladt mak-

simalværdi.

5. Hvis den rå mælk ikke er i overensstemmelse med punkt 3 og 4, skal lederen af fødevarevirk-

somheden underrette den kompetente myndighed og træffe foranstaltninger til at afhjælpe

manglerne.

KAPITEL II: KRAV VEDRØRENDE MEJERIPRODUKTER

I. TEMPERATURKRAV

1. Lederen af en fødevarevirksomhed skal sikre, at mælken ved modtagelsen på en forarbejd-

ningsvirksomhed hurtigt nedkøles til en temperatur på højst 6 °C og opbevares ved denne tem-

peratur, indtil den forarbejdes.

2. Lederen af en fødevarevirksomhed kan dog opbevare mælken ved en højere temperatur,

a) hvis forarbejdningen begynder umiddelbart efter malkningen, eller inden 4 timer efter at

mælken er modtaget på forarbejdningsvirksomheden, eller

                                                
1 Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26.6.1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsæt-

telse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske
levnedsmidler (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1). Senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 665/2003 (EFT L 96 af 12.4.2003, s. 7).
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b) hvis den kompetente myndighed giver tilladelse til en højere temperatur af teknologiske

årsager i forbindelse med fremstilling af bestemte mejeriprodukter.

II. KRAV TIL VARMEBEHANDLING

1. Hvis rå mælk eller mejeriprodukter varmebehandles, skal lederen af fødevarevirksomheden sik-

re, at behandlingen opfylder kravene i forordning (EF) nr. .../2003∗∗∗∗ , bilag II, kapitel XI.

2. Lederen af en fødevarevirksomhed, der overvejer, om rå mælk skal varmebehandles, skal:

a) tage hensyn til de procedurer, der er udviklet i overensstemmelse med HACCP-

principperne i medfør af forordning (EF) nr. .../2003*, og

b) opfylde ethvert krav, som den kompetente myndighed stiller i den forbindelse, når den

godkender virksomheder eller udfører kontrol i overensstemmelse med forordning (EF)

nr. .../2003∗∗∗∗∗∗∗∗ .

                                                
∗∗∗∗ Til publikationskontoret: Nummer på forordning om fødevarehygiejne indsættes.
∗∗∗∗∗∗∗∗ Til publikationskontoret: Nummer på forordning om tilrettelæggelsen af den offentlige kon-

trol indsættes.
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III. KRITERIER FOR RÅ KOMÆLK

1. Lederen af en fødevarevirksomhed, der fremstiller mejeriprodukter, skal træffe forholdsregler til

umiddelbart inden forarbejdningen at sikre,

a) at rå komælk anvendt til at fremstille mejeriprodukter har et kimtal ved 30 °C på under

300 000 pr. ml, og

b) at forarbejdet komælk anvendt til at fremstille mejeriprodukter har et kimtal ved 30 °C på

under 100 000 pr. ml.

2. Hvis mælken ikke opfylder kriterierne i stk. 1, skal lederen af fødevarevirksomheden underrette

den kompetente myndighed og træffe foranstaltninger til at afhjælpe manglerne.

KAPITEL III: INDPAKNING OG EMBALLERING

Lukningen af salgspakninger skal foretages umiddelbart efter påfyldningen på den virksomhed,

hvor den sidste varmebehandling af flydende mejeriprodukter finder sted, ved hjælp af lukkeanord-

ninger, der forhindrer kontaminering. Lukkeanordningerne skal være udformet således, at det er ty-

deligt at se og let kan kontrolleres, om de har været åbnet.
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KAPITEL IV: MÆRKNING

1. Ud over kravene i direktiv 2000/13/EF skal følgende oplysninger bortset fra de tilfælde, der er

omhandlet i artikel 13, stk. 4 og 5, i nævnte direktiv, fremgå tydeligt af mærkningen:

a) "rå mælk" anføres for rå mælk til direkte konsum;

b) "af rå mælk" anføres for produkter fremstillet med rå mælk, når fremstillingsprocessen

ikke omfatter varmebehandling eller anden fysisk eller kemisk behandling.

2. Kravene i stk. 1 gælder for produkter bestemt til detailhandel. Begrebet "mærkning" omfatter

enhver form for emballage, meddelelse, opslag, etiket, bånd eller kort, der er vedlagt eller

vedrører disse produkter.

KAPITEL V: IDENTIFIKATIONSMÆRKNING

Uanset kravene i bilag II, afsnit I:

1. kan identifikationsmærket i stedet for en angivelse af virksomhedens autorisationsnummer

indeholde en henvisning til, hvor på indpakningen eller emballagen virksomhedens autorisati-

onsnummer er angivet

2. behøver identifikationsmærket, når der er tale om genbrugsflasker, kun at angive afsender-

landets kendingsbogstaver og virksomhedens autorisationsnummer.
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AFSNIT X: ÆG OG ÆGPRODUKTER

KAPITEL I: ÆG

1. Æg skal fra producentens virksomhed, og indtil de sælges til forbrugeren, holdes rene, tørre

og fri for fremmed lugt og beskyttes effektivt mod stød og direkte sollys.

2. Æg skal opbevares og transporteres ved den, helst konstante, temperatur, der er bedst egnet til

at sikre optimal bevarelse af deres hygiejneegenskaber.

3. Æggene skal leveres til forbrugeren senest 21 dage efter lægningen.

KAPITEL II: FORARBEJDEDE ÆGPRODUKTER

I. BETINGELSER FOR VIRKSOMHEDER

Lederen af en fødevarevirksomhed skal sikre, at virksomheder, der fremstiller ægprodukter, er byg-

get, anlagt og udstyret på en måde, der sikrer, at følgende processer adskilles:

1. vask, tørring og desinfektion af snavsede æg, hvis dette foretages;

2. udslåning af æg, opsamling af ægindholdet og fjernelse af skaller og hinder; og

3. andre processer end de i punkt 1 og 2 nævnte.
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II. RÅVARER TIL FREMSTILLING AF ÆGPRODUKTER

Lederen af en fødevarevirksomhed skal sikre, at råvarer, der anvendes til fremstilling af ægproduk-

ter, overholder følgende betingelser:

1. Skallerne fra æg, der anvendes til fremstilling af ægprodukter, skal være fuldt udviklede og

uden brud. Knækæg kan dog anvendes til fremstilling af ægprodukter, hvis produktions-

bedriften eller pakkeriet leverer dem direkte til en forarbejdningsvirksomhed, hvor de skal ud-

slås snarest muligt.

2. Flydende æg fremstillet på en virksomhed, der er autoriseret til det formål, kan anvendes som

råvare. Flydende æg skal fremstilles i overensstemmelse med betingelserne i del III, punkt 1,

2, 3, 4 og 7.

III. SÆRLIGE HYGIEJNEBESTEMMELSER FOR FREMSTILLING AF ÆGPRODUKTER

Lederen af en fødevarevirksomhed skal sikre, at hele processen foregår således, at der undgås kon-

taminering i forbindelse med produktion, håndtering og opbevaring af ægprodukterne, og navnlig

sikre, at følgende bestemmelser overholdes:

1. Æggene må ikke udslås, medmindre de er rene og tørre.
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2. Æggene skal udslås på en sådan måde, at kontaminering reduceres, navnlig ved at sikre pas-

sende adskillelse fra andre processer. Knækæg skal forarbejdes snarest muligt.

3. Alle andre æg end hønseæg, kalkunæg og perlehønseæg skal håndteres og forarbejdes sær-

skilt. Alt udstyr skal rengøres og desinficeres, før forarbejdningen af hønse-, kalkun- og per-

lehønseæg genoptages.

4. Ægindholdet må ikke udvindes ved centrifugering eller knusning af æg eller ved centrifuge-

ring af tomme skaller for at udvinde æggehvideresterne til konsum.

5. Efter udslåning skal alle ægprodukternes bestanddele forarbejdes snarest muligt for at elimi-

nere mikrobiologiske risici eller reducere dem til et acceptabelt niveau. Et parti, som er blevet

forarbejdet utilstrækkeligt, kan omgående underkastes en ny forarbejdning på samme virk-

somhed, forudsat at denne nye forarbejdning gør det egnet til konsum. Hvis det konstateres, at

et parti er uegnet til konsum, skal det denatureres for at sikre, at det ikke anvendes til konsum.

6. Det er ikke påkrævet at forarbejde æggehvide til fremstilling af tørret eller krystalliseret al-

bumin, som efterfølgende skal varmebehandles.
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7. Hvis flydende æg ikke forarbejdes straks efter udslåningen, skal de opbevares enten i frossen

stand eller ved en temperatur på højst 4 °C. Opbevaringsperioden ved 4 °C forud for forar-

bejdningen må ikke overstige 48 timer. Disse bestemmelser finder dog ikke anvendelse på

produkter, som skal afsukres, hvis afsukringsprocessen finder sted snarest muligt.

8. Produkter, som ikke er stabiliseret, så de er holdbare ved rumtemperatur, skal nedkøles til en

temperatur på højst 4 °C. Produkter til indfrysning skal indfryses straks efter forarbejdningen.

IV. ANALYTISKE SPECIFIKATIONER

1. Koncentrationen af 3-hydroxysmørsyre må ikke overstige 10 mg/kg i det ikke-modificerede

ægprodukts tørstof.

2. Indholdet af mælkesyre i råmateriale til fremstilling af ægprodukter må højst udgøre 1 g/kg

tørstof. For fermenterede produkter skal denne værdi dog være den konstaterede værdi inden

fermentering.

3. Mængden af æggeskalsrester, hinder og andre eventuelle rester i det forarbejdede ægprodukt

må højst være 100 mg/kg ægprodukt.

V. MÆRKNING OG IDENTIFIKATION AF ÆGPRODUKTER

1. Som supplement til de almindelige bestemmelser om identifikationsmærkning, der er om-

handlet i bilag II, afsnit I, skal sendinger af ægprodukter, der ikke er beregnet til detailsalg,

men til anvendelse som ingrediens i fremstillingen af et andet produkt, være forsynet med en

etiket med oplysning om ægprodukternes opbevaringstemperatur og holdbarhed.
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2. Når der er tale om flydende æg, skal den i punkt 1 omhandlede etiket ligeledes være påført

ordene: "ikke-pasteuriseret ægprodukt - behandles på bestemmelsesstedet" samt angivelse af

dato og tidspunkt for udslåningen.

AFSNIT XI: FRØLÅR OG SNEGLE

Lederen af en fødevarevirksomhed, der tilbereder frølår og snegle til konsum, skal sikre at følgende

krav overholdes:

1. Frøer og snegle skal aflives på en virksomhed, der er bygget, udformet og udstyret til dette

formål.

2. Virksomheder, der tilbereder frølår, skal have et lokale til opbevaring og vask af levende frøer

og til slagtning og afblødning af dem. Dette lokale skal være fysisk adskilt fra tilberednings-

lokalet.

3. Frøer og snegle, der er døde uden at være blevet aflivet på virksomheden, må ikke tilberedes

til konsum.

4. Der skal foretages en stikprøvevis organoleptisk undersøgelse af frøer og snegle. Hvis under-

søgelsen viser, at de udgør en risiko, må de ikke anvendes til konsum.
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5. Umiddelbart efter tilberedningen skal frølårene vaskes grundigt under rindende drikkevand og

straks nedkøles til en temperatur, der nærmer sig temperaturen for smeltende is, nedfryses el-

ler forarbejdes.

6. Snegles hepatopankreas skal fjernes efter aflivning, hvis den udgør en risiko, og må ikke an-

vendes til konsum.

AFSNIT XII: AFSMELTET ANIMALSK FEDT OG GREVER

KAPITEL I: KRAV TIL VIRKSOMHEDER, DER INDSAMLER ELLER FORARBEJDER

RÅVARER

Lederen af en fødevarevirksomhed, der indsamler eller forarbejder råvarer til fremstilling af af-

smeltet animalsk fedt og grever, skal sikre at følgende krav overholdes.

1. Centraler, der indsamler råvarer og transporterer dem videre til forarbejdningsvirksomheder,

skal have faciliteter til opbevaring af råvarer ved en temperatur på højst 7 °C.

2. Alle forarbejdningsvirksomheder skal have:

a) kølefaciliteter
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b) et ekspeditionslokale, medmindre virksomheden kun leverer afsmeltet animalsk fedt i

tankvogne, og

c) om nødvendigt egnet udstyr til tilberedning af produkter bestående af afsmeltet animalsk

fedt blandet med andre fødevarer og/eller smagskorrigerende stoffer.

3. De i punkt 1 og 2, litra a), nævnte kølefaciliteter er imidlertid ikke nødvendige, hvis det ved le-

veringen af råvarerne sikres, at de aldrig opbevares eller transporteres uden aktiv nedkøling som

omhandlet i kapitel II, punkt 1, litra d).

KAPITEL II: HYGIEJNEKRAV FOR TILBEREDNING AF AFSMELTET ANIMALSK FEDT

OG GREVER

Ledere af fødevarevirksomheder, der tilbereder afsmeltet animalsk fedt og grever, skal sikre at føl-

gende krav overholdes.

1. Råvarerne skal

a) stamme fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og som er blevet fundet egnet til kon-

sum efter undersøgelsen før og efter slagtning;

b) bestå af fedtvæv eller knogler, der er rimeligt fri for blod og urenheder;
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c) komme fra en virksomhed, der er registreret eller autoriseret i henhold til forordning

(EF) nr. .../2003∗∗∗∗  eller til denne forordning; og

d) transporteres og opbevares under hygiejniske forhold og ved en indre temperatur på

højst 7 ºC, indtil afsmeltning finder sted. Råvarer må imidlertid opbevares og transpor-

teres uden aktiv nedkøling, forudsat at de oparbejdes senest tolv timer efter udvindelsen.

2. Det er forbudt at anvende opløsningsmidler under afsmeltningen.

3. Hvis fedt, der skal raffineres, opfylder de normer, der er fastsat i punkt 4, kan afsmeltet ani-

malsk fedt, der fremstilles i henhold til punkt 1 og 2, med henblik på forbedring af dets fysisk-

kemiske kvalitet raffineres på samme virksomhed eller på en anden virksomhed.

                                                
∗∗∗∗ Til publikationskontoret: Nummer på forordning om fødevarehygiejne indsættes.
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4. Afsmeltet animalsk fedt skal afhængigt af typen opfylde følgende normer:

Drøvtyggere Svin Andet animalsk fedt

Spiseligt talg Talg til

raffinering

Spiseligt fedt Spæk og

andet fedt til

raffinering

Spiseligt Til raffinering

Premier

jus1)

Andet Fedt2) Andet

ffa (% m/m olie-

syre) max.

0,75 1,25 3,0 0,75 1,25 2,0 1,25 3,0

Peroxid max. 4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 10 meq/kg

Uopløselige

urenheder i alt

max. 0,15% max. 0,5%

Lugt, smag, farve Normal

1) Afsmeltet animalsk fedt fremstillet ved afsmeltning ved lav temperatur af fersk fedt fra hjerte, netmave, nyrer

og mesenterium fra kvæg og fedt fra opskæringsvirksomheder.

2) Afsmeltet animalsk fedt fremstillet af fedtvæv fra svin.

5. Grever til konsum skal opbevares i overensstemmelse med følgende temperaturkrav.

a) Når greverne er afsmeltet ved en temperatur på højst 70 ºC skal de opbevares:

i) ved en temperatur på højst 7 ºC i højst 24 timer; eller

ii) ved en temperatur på -18 ºC eller derunder.
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b) Når greverne er afsmeltet ved en temperatur på over 70 ºC og har et vandindhold på

10% (m/m) eller derover, skal de opbevares:

i) ved en temperatur på højst 7 ºC i højst 48 timer eller ved enhver anden tid- og

temperaturkombination, der giver tilsvarende garanti; eller

ii) ved en temperatur på højst -18 ºC.

c) Når greverne er afsmeltet ved en temperatur på over 70 ºC og har et vandindhold på un-

der 10% (m/m), er de ikke underkastet nogen særlige temperaturkrav.

AFSNIT XIII: BEHANDLEDE MAVER, BLÆRER OG TARME

Lederen af en fødevarevirksomhed, der behandler maver, blærer og tarme skal sikre, at følgende

krav overholdes:

1. Dyretarme, -blærer og -maver må kun afsættes, hvis:

a) de stammer fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og som er blevet fundet egnet til

konsum efter undersøgelsen før og efter slagtning

b) der er saltet, varmebehandlet eller tørret, og

c) efter den i litra b) nævnte behandling er truffet effektive foranstaltninger til at forhindre,

at de kontamineres på ny.
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2. Behandlede maver, blærer og tarme, der ikke kan opbevares ved omgivelsestemperatur, skal

opbevares nedkølet i dertil indrettede faciliteter, indtil de afsendes. Navnlig skal produkter,

der hverken er saltet eller tørret, opbevares ved højst 3 ºC.

AFSNIT XIV: GELATINE

1. Ledere af fødevarevirksomheder, der fremstiller gelatine, skal sikre, at kravene i dette afsnit

overholdes.

2. I dette afsnit forstås ved garvning: hærdning af huder ved hjælp af garvningsmidler, kromsalte

eller andre stoffer, såsom aluminiumsalte, jernsalte, kiselsalte, aldehyder og kinoner, eller an-

dre syntetiske hærdningsmidler.

KAPITEL I: KRAV TIL RÅVARER

1. Følgende råvarer må anvendes til fremstilling af gelatine til anvendelse i fødevarer:

a) knogler,

b) huder og skind fra opdrættede drøvtyggere,

c) svinehuder og -skind,

d) fjerkræskind,
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e) sener,

f) huder og skind fra vildtlevende vildt,

g) fiskeskind og -ben.

2. Det er forbudt at anvende huder og skind, hvis de er garvede, uanset om denne forarbejd-

ningsproces er afsluttet.

3. De råvarer, der er nævnt i stk. 1, litra a) - e), skal stamme fra dyr, der er blevet slagtet på et

slagteri, og hvis kroppe er blevet fundet egnet til konsum efter undersøgelsen før og efter

slagtning, og huder og skind skal hidrøre fra vildtlevende vildt, som er fundet egnet til kon-

sum.

4. Råvarerne skal komme fra virksomheder, der er registreret eller autoriseret i henhold til for-

ordning (EF) nr. .../2003∗∗∗∗  eller til denne forordning.

5. Indsamlingscentraler og garverier må også levere råvarer til fremstilling af gelatine til kon-

sum, hvis de af de kompetente myndigheder er blevet specielt autoriseret til dette formål og

de opfylder følgende krav:

a) De skal have lagerrum med faste gulve og glatte vægge, der er lette at rengøre og desin-

ficere, og skal eventuelt være udstyret med køleanlæg.

                                                
∗∗∗∗ Til publikationskontoret: Nummer på forordning om fødevarehygiejne indsættes.



5420/2/03 REV 2 ACA/ikn 96
BILAG III DG B I    DA

b) Lagerrummene skal renholdes og vedligeholdes på tilfredsstillende måde, så de ikke er

en kilde til kontaminering af råvarerne.

c) Hvis råvarer, der ikke er i overensstemmelse med dette kapitel, opbevares og/eller for-

arbejdes på disse virksomheder, skal de holdes adskilt fra råvarer, der er i overensstem-

melse med dette kapitel, under hele forløbet fra modtagelse, opbevaring og forarbejd-

ning til afsendelse.

KAPITEL II: TRANSPORT OG OPBEVARING AF RÅVARER

1. I stedet for identifikationsmærket i bilag II, afsnit I, skal råvarer, der leveres til en indsam-

lingscentral, et garveri eller en gelatinevirksomhed, under transporten være ledsaget af et do-

kument, hvori oprindelsesvirksomheden er anført, og som indeholder de oplysninger, der fin-

des i tillægget til dette bilag.

2. Råvarerne skal transporteres og opbevares kølet eller frosset, medmindre de forarbejdes se-

nest 24 timer efter at være afsendt. Affedtede og tørrede knogler eller benbrusk, saltede, tør-

rede og kalkbehandlede huder samt huder og skind, der er behandlet med syre eller base, kan

dog transporteres og opbevares ved omgivelsestemperatur.
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KAPITEL III: KRAV TIL FREMSTILLING AF GELATINE

1. Fremstillingsprocessen for gelatine skal sikre, at

a) alt knoglemateriale fra drøvtyggere, der er født, opdrættet eller slagtet i lande eller om-

råder, som ifølge EF-retsforskrifterne er klassificeret som udsat for lav BSE-risiko, knu-

ses fint og affedtes med hedt vand og behandles med fortyndet saltsyre (med en mini-

mumskoncentration på 4% og en pH-værdi <1,5) i mindst to dage efterfulgt af en alka-

lisk behandling med en mættet kalciumhydroxidopløsning (pH-værdi >12,5) i mindst

20 dage med sterilisering ved 138-140 ºC i fire sekunder, eller en godkendt ligestillet

proces; og

b) andre råvarer behandles med syre eller base efterfulgt af en eller flere skylninger. pH-

værdien skal derefter reguleres. Gelatinen skal udvindes ved en eller flere på hinanden

følgende opvarmninger efterfulgt af rensning ved filtrering og sterilisering.

2. Hvis lederen af en fødevarevirksomhed, der fremstiller gelatine, for al den gelatine, der frem-

stilles, opfylder de krav, der gælder for gelatine til konsum, må fremstilling og opbevaring af

gelatine, der ikke er til konsum, foregå på samme virksomhed.
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KAPITEL IV: KRAV TIL FÆRDIGVARERNE

Ledere af fødevarevirksomheder skal sikre, at gelatinen overholder grænseværdierne for restkon-

centrationer i nedenstående tabel.

Restkoncentrationer Grænseværdi

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 (Reith Williams) 50 ppm

H2O2 (Den Europæiske Farmakopé 1986 (V2O2)) 10 ppm

AFSNIT XV: KOLLAGEN

1. Ledere af fødevarevirksomheder, der fremstiller gelatine, skal sikre, at kravene i dette afsnit

overholdes.

2. I dette afsnit forstås ved garvning: hærdning af huder ved hjælp af garvningsmidler, kromsalte

eller andre stoffer, såsom aluminiumsalte, jernsalte, kiselsalte, aldehyder og kinoner, eller an-

dre syntetiske hærdningsmidler.
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KAPITEL I: KRAV TIL RÅVARER

1. Følgende råvarer må anvendes til fremstilling af kollagen til anvendelse i fødevarer:

a) huder og skind fra opdrættede drøvtyggere

b) svineskind og -knogler

c) fjerkræskind og -knogler

d) sener

e) huder og skind fra vildtlevende vildt og

f) fiskeskind og -ben.

2. Det er forbudt at anvende huder og skind, hvis de er garvede, uanset om denne forarbejd-

ningsproces er afsluttet.

3. De råvarer, der er nævnt i punkt 1, litra a)-d), skal hidrøre fra dyr, der er blevet slagtet på et

slagteri, og hvis krop er blevet fundet egnet til konsum efter syn før og efter slagtning, eller

for så vidt angår huder og skind fra vildtlevende vildt fra dyr, som er fundet egnet til konsum.
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4. Råvarerne skal komme fra virksomheder, der er registreret eller autoriseret i henhold til for-

ordning (EF) nr. .../2003∗∗∗∗  eller i henhold til denne forordning.

5. Indsamlingscentraler og garverier må også levere råvarer til fremstilling af kollagen til kon-

sum, hvis de af de kompetente myndigheder er blevet specielt autoriseret til dette formål, og

de opfylder følgende krav.

a) De skal have lagerrum med faste gulve og glatte vægge, der er lette at rengøre og desin-

ficere, og skal eventuelt være udstyret med køleanlæg.

b) Lagerrummene skal renholdes og vedligeholdes på tilfredsstillende måde, så de ikke er

en kilde til kontaminering af råvarerne.

c) Hvis råvarer, der ikke er i overensstemmelse med dette kapitel, opbevares og/eller for-

arbejdes på disse virksomheder, skal de holdes adskilt fra råvarer, der er i overensstem-

melse med dette kapitel, under hele forløbet fra modtagelse, opbevaring og forarbejd-

ning til afsendelse.

KAPITEL II: TRANSPORT OG OPBEVARING AF RÅVARER

1. I stedet for identifikationsmærket i bilag II, afsnit I skal råvarer, der leveres til en indsam-

lingscentral, et garveri eller kollagenvirksomheden, under transporten være ledsaget af et do-

kument, hvori oprindelsesvirksomheden er anført, og som indeholder de oplysninger, der er

omhandlet i tillægget til dette bilag.

                                                
∗∗∗∗ Til publikationskontoret: Nummer på forordning om fødevarehygiejne indsættes.
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2. Råvarerne skal transporteres og opbevares kølet eller frosset, medmindre de forarbejdes se-

nest 24 timer efter at være afsendt. Affedtede og tørrede knogler eller benbrusk, saltede, tør-

rede og kalkbehandlede huder samt huder og skind, der er behandlet med syre eller base, kan

dog transporteres og opbevares ved omgivelsestemperatur.

KAPITEL III: KRAV TIL FREMSTILLING AF KOLLAGEN

1. Kollagen skal fremstilles ved en proces, der sikrer, at råvarerne undergår en behandling, der

omfatter vask, justering af pH med syre eller base efterfulgt af en eller flere skylninger, filtre-

ring og ekstrudering, eller ved en ligestillet godkendt proces.

2. Efter at have undergået den i punkt 1 ovenfor nævnte proces kan kollagenen tørres.

3. Hvis lederen af en fødevarevirksomhed, der fremstiller kollagen, for al den kollagen, der

fremstilles, opfylder de krav, der gælder for kollagen til konsum, må kollagen, der ikke er be-

stemt til konsum, fremstilles og opbevares på samme virksomhed.
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KAPITEL IV: KRAV TIL FÆRDIGVARERNE

Lederen af en fødevarevirksomhed skal sikre, at kollagenen overholder grænseværdierne for

restkoncentrationer i nedenstående tabel.

Restkoncentrationer Grænseværdi

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 (Reith Williams) 50 ppm

H2O2 (Den Europæiske Farmakopé 1986 (V2O2)) 10 ppm

KAPITEL V: MÆRKNING

Indpakning og emballering, der indeholder kollagen, skal være påført ordene "kollagen egnet til

konsum", og tilberedningsdatoen skal være angivet.

________________________
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Tillæg til BILAG III

MODEL TIL LEDSAGEDOKUMENT FOR RÅVARER
TIL BRUG FOR FREMSTILLING AF GELATINE ELLER KOLLAGEN

I. Identifikation af råvarer

Produkttype: .........................................................................................................................................
Fremstillingsdato: .................................................................................................................................
Emballagetype: .....................................................................................................................................
Antal pakninger: ...................................................................................................................................
Garanteret opbevaringsperiode: ...........................................................................................................
Nettovægt (kg): ....................................................................................................................................

II. Råvarernes oprindelse

Den/de godkendte produktionsvirksomhed(er)s adresse(r) og registreringsnummer/-numre: ...........
.............................................................................................................................................................

III. Råvarernes bestemmelsessted

Råvarerne sendes:
fra: .....................................................................................................................................................

(afsendelsessted)
til: ......................................................................................................................................................

(bestemmelsesland og -sted)

med følgende transportmidler: ..........................................................................................................
Afsenders navn og adresse: ...............................................................................................................
Modtagers navn og adresse: ..............................................................................................................

________________________
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I. INDLEDNING

Kommissionen forelagde i juli 2000 et forordningsforslag om særlige hygiejnebestemmelser

for animalske fødevarer.

Europa-Parlamentet afgav udtalelse om forordningsforslaget i maj 2002. Det Økonomiske og

Sociale Udvalg afgav udtalelse i marts 2001.1

På baggrund af disse udtalelser vedtog Rådet en fælles holdning den 27. oktober 2003.

II. FORMÅL

Forordningsforslaget er det andet i en pakke på fem forslag, der tager sigte på at konsolidere,

ajourføre og forenkle fællesskabslovgivningen om fødevarehygiejne, samtidig med at der

sikres et højt niveau for beskyttelse af folkesundheden. Rådet vedtog fælles holdninger til alle

de fire forslag, der er omfattet af proceduren om fælles beslutningstagning2 på samme tid.

Denne anden forordning fastsætter særlige hygiejnebestemmelser for ledere af fødevarevirk-

somheder, der håndterer animalske fødevarer. Bestemmelserne vedrører navnlig:

•  autorisation af virksomheder

•  identifikationsmærkning

•  særlige krav i forbindelse med import, og

•  fleksibilitet i særlige tilfælde

                                                
1 Regionsudvalget har besluttet ikke at afgive udtalelse.
2 I december 2002 vedtog Rådet på grundlag af Kommissionens fjerde forslag direktiv

2002/99/EF om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indfør-
sel af animalske produkter til konsum.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Generelt

Den fælles holdning indeholder mange ændringer i forhold til Kommissionens oprinde-

lige forslag. De er ofte i overensstemmelse med sigtet i Europa-Parlamentets førstebe-

handlingsændringer. Kommissionen har accepteret ændringerne til forslaget.

Foruden de mere indholdsrelaterede ændringer, der beskrives i det følgende, indeholder

den fælles holdning en række redaktionelle ændringer, herunder navnlig med henblik på

at:

•  sikre overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/20021

•  sikre sammenhæng med hele resten af hygiejnepakken2

•  sikre indre sammenhæng og klarhed i forordningen, bl.a. ved at flytte de centrale

principper fra bilagene til artiklerne3, og

•  tydeliggøre teksten4.

I. Den indeholder desuden en række tekniske ændringer, der er i overensstemmelse med

forordningens overordnede formål, jf. afsnit II ovenfor5.f

                                                
1 Herunder ændringer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring 1-4, 6, 14, 111 og

120.
2 Herunder ændringer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring 20, 23 og 47.
3 Herunder ændringer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring 11, 12, 22, 24-27,

30, 32, 43, 52, 56, 62, 67 og 128.
4 Herunder ændringer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring 16, 18, 19, 42,

45, 49, 83, 84 og 117.
5 Herunder ændringer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring 34, 35, 37, 40,

46, 50, 51, 54, 59, 60, 62-64, 66, 68, 70-76, 79, 80, 100, 103-109, 111-115, 118, 122-124, 133
og 134.
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B. Anvendelsesområde (artikel 1)

Rådet er af den holdning, at fællesskabslovgivningen ikke bør fastsætte hygiejneregler

for direkte levering af små mængder af visse animalske fødevarer til den endelige for-

bruger og til lokale detailvirksomheder.

Den fælles holdnings bestemmelser om direkte levering af små mængder primærpro-

dukter er derfor identiske med dem i den fælles holdning til den første hygiejneforord-

ning. Endvidere er direkte levering af små mængder vildtlevende vildt, kød af vildt-

levende vildt og af fjerkræ og lagomorfer, der slagtes på bedriften, udelukket fra for-

ordningens anvendelsesområde.1 Rådet skal dog gøre opmærksom på:

•  at direkte levering til lokale detailvirksomheder kun omfatter butikker og - med

undtagelse af fjerkræ og lagomorfer, der slagtes på bedriften - restauranter, men

ikke engros- eller forarbejdningsaktiviteter, og

•  at medlemsstaterne skal fastsætte nationale regler for direkte levering, som skal

sikre, at forordningens mål nås.

Rådet finder endvidere, at forordningen ikke skal finde anvendelse på sammensatte

produkter (dvs. fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede

animalske produkter). De generelle regler i forordningen om fødevarehygiejne er til-

strækkelige for sådanne produkter.2

Det fremgår af den fælles holdning, at sammensatte produkter (men ikke animalske

produkter, der anvendes ved fremstillingen heraf) falder uden for forordningens anven-

delsesområde. Derimod finder forordningen anvendelse på fødevarer, der indeholder

vegetabilske produkter og uforarbejdede animalske produkter. Den finder ligeledes an-

vendelse på forarbejdede animalske produkter, der indeholder vegetabilske ingredienser,

der er nødvendige for fremstillingen, eller som tilfører dem visse egenskaber.

                                                
1 Den fælles holdning er således i overensstemmelse med sigtet i Europa-Parlamentets ændring

82, 97 og 129.
2 Den fælles holdning er således i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring 5.
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Rådet mener desuden, at forordningen principielt ikke bør finde anvendelse på detail-

handel, hvor de generelle regler i den første forordning som regel er tilstrækkelige.

Dette generelle princip skal dog udbygges noget for at sikre en passende balance

mellem beskyttelse af folkesundheden og praktiske hensyn.

Det påpeges derfor i den fælles holdning, at den generelle regel om, at detailhandel er

udelukket af forordningens anvendelsesområde:

•  ikke berører særlige bestemmelser, hvor det udtrykkelig er angivet i forordningen,

at de finder anvendelse på detailhandel (f.eks. skal sundhedsnormerne og visse

hygiejnebestemmelser for levende toskallede bløddyr og fiskevarer gælde for

detailhandel)

•  ikke dækker engrosaktiviteter (der kunne være omfattet af den brede definition af

"detailhandel" i forordning (EF) nr. 178/2002), undtagen i situationer, hvor enhver

unødig risiko for folkesundheden skal undgås

•  ikke er til hinder for, at medlemsstaterne anvender strengere nationale regler for

detailhandel.

C. Udvalgsprocedurer (artikel 2, 9, 10, 11 og 12)

Rådet finder, at det generelt ikke bør være muligt at ændre forordningens definitioner

gennem udvalgsproceduren. Men i stedet for at indsætte en lang række definitioner i

artiklerne, har Rådet i den fælles holdning valgt at lade dem stå i bilag I og samtidig

sikre, at dette bilag ikke kan ændres ved udvalgsproceduren. Af hensyn til fleksibiliteten

kan der i bilag II og III indsættes tekniske definitioner, der kan ændres ved udvalgspro-

ceduren.1

Den fælles holdning giver også mulighed for at vedtage overgangsforanstaltninger

efter udvalgsproceduren, og den indeholder til supplering af kriterierne for at foretage

ændringer i bilag II og II en ikke-udtømmende liste over de situationer, hvor ændringer

eller gennemførelsesbestemmelser kan vedtages efter udvalgsproceduren.

                                                
1 Den fælles holdning er således i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring 6.
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D. Autorisation af virksomheder (artikel 4)

Rådet finder, at forordningen bør indeholde en artikel, der fastsætter de forpligtelser, der

påhviler ledere af fødevarevirksomheder med hensyn til at registrere og autorisere virk-

somheder, og at disse bør samordnes nøje med de kompetente myndigheders forpligtel-

ser i henhold til forordningen om offentlig kontrol.1

Desuden gøres det i den fælles holdning klart, at der ikke kræves autorisation af virk-

somheder, der oplagrer animalske produkter, som ikke kræver temperaturregulerede

oplagringsforhold. Der vil endvidere blive fastsat overgangsordninger for eksisterende

virksomheder.

E. Sundheds- og identifikationsmærkning (artikel 5 og bilag II, afsnit I)

Rådet accepterer ikke, at alt kød skal sundhedsmærkes.2 Sundhedsmærket skal kun

anbringes på slagterier og kun på hele kroppe eller dele af kroppe af rødt kød for at

afspejle den særlige rolle, som embedsdyrlægen spiller i sådanne tilfælde. Alt andet kød

og alle andre animalske produkter, der håndteres i autoriserede virksomheder, skal i

stedet påføres et identifikationsmærke. Dette er først og fremmest udtrykt i den fælles

holdning ved hjælp af krydshenvisninger til forordningen om offentlig kontrol, der

kommer til at indeholde regler for sundhedsmærkning.

Det fremgår tydeligt af den fælles holdning, at de specifikke krav til identitetsmærkning

ikke berører den generelle forpligtelse, som ledere af fødevarevirksomheder har til at

indføre systemer og procedurer til at sikre sporbarheden. Derved undgås unødig over-

lapning af de eksisterende krav til etikettering og mærkning af æg.

                                                
1 Den fælles holdning er således i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring 7, 57,

77, 98, 102, 110 og 125.
2 På dette punkt er den fælles holdning ikke i overensstemmelse med Europa-Parlamentets

ændring 8 og 58.
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F. Import (artikel 6)

Da forordningen først og fremmest drejer sig om de forpligtelser, der påhviler ledere af

fødevarevirksomheder, indeholder den fælles holdning ikke procedureregler for import.

De findes i den fælles holdning til forordningen om offentlig kontrol.

Derfor omhandler de resterende bestemmelser udelukkende de forpligtelser, ledere af

fødevarevirksomheder har i forbindelse med import, først og fremmest i form af kryds-

henvisninger til de relevante artikler i forordningen om offentlig kontrol.1

G. Særlige garantier (artikel 8)

Efter Rådets opfattelse bør bestemmelserne om salmonellagarantier indsættes i en særlig

artikel. Den fælles holdning tager endvidere sigte på at:

•  begrænse anvendelsen af sådanne garantier til de animalske produkter, som de i

øjeblikket anvendes på i Sverige og Finland, samt til hakket kød af fjerkræ (som

ikke i øjeblikket er i fri omsætning i Fællesskabet),

•  indføre fleksibilitet med henblik på at ajourføre kravene til handel med Finland og

Sverige,

•  indføre en mekanisme til indførelse af tilsvarende midlertidige krav for handel

med andre medlemsstater med nationale kontrolprogrammer, der går videre end

Fællesskabets minimumskrav for så vidt angår salmonella.2

                                                
1 Den fælles holdning er således i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring 28 og

29.
2 Den fælles holdning er således delvis i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring

10 og 61.
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H. Fleksibilitet (artikel 10)

Rådet finder, at der i en artikel bør gives medlemsstaterne mulighed for at vedtage nati-
onale foranstaltninger med henblik på at tilpasse de detaljerede krav i bilag II, forudsat
at dette ikke tilsidesætter forordningens mål. Rådet finder det også hensigtsmæssigt at
skabe større åbenhed omkring den procedure, hvorefter medlemsstaterne gør brug af
denne fleksibilitet for at sikre, at alle de påtænkte foranstaltninger underkastes en grun-
dig gennemgang. Den fælles holdning indeholder derfor bestemmelser, der er identiske
med dem i den fælles holdning vedrørende forordningen om fødevarehygiejne.1

Det fremgår af en betragtning, at de strukturelle krav og hygiejnebestemmelserne i for-
ordningen skal finde anvendelse på alle typer virksomheder, herunder mindre virksom-
heder og mobile slagteenheder. De generelle bestemmelser om fleksibilitet indebærer, at
der ikke er behov for en særlig henvisning til mobile slagteenheder i selve forordnin-
gen.2

Den fælles holdning gør det også klart, at medlemsstaterne kan opretholde eller fast-
sætte passende sundhedsforanstaltninger vedrørende rå mælk og rå fløde, som er
bestemt til direkte konsum.

I. Anvendelsesdato (artikel 18)

Rådet finder, at der som følge af omfanget af reformen af fødevarehygiejnelovgivningen
bør være en rimelig frist mellem vedtagelsen og anvendelsen af de nye regler.3 Det er
også nødvendigt at sikre, at alle hygiejnepakkens forskellige elementer får virkning
samtidig.

Derfor er det fastsat i den fælles holdning, at forordningen skal anvendes 18 måneder
efter den dato, hvor alle pakkens elementer er trådt i kraft, dog ikke før den 1. janu-
ar 2006.

                                                
1 Den fælles holdning er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring 31 og 53 og til

dels med ændring 9.
2 Den fælles holdning er således i overensstemmelse med sigtet i Europa-Parlamentets ændring

41 og 81.
3 Den fælles holdning er således i overensstemmelse med sigtet i Europa-Parlamentets ændring

15.
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J. HACCP (bilag II, afsnit II)

Forordningen om fødevarehygiejne indeholder generelle krav vedrørende risikoanalyse

og kritiske kontrolpunkter (HACCP). Kommissionen havde i forslaget til forordning om

offentlig kontrol opstillet specifikke mål, som HACCP-procedurerne på slagterier skulle

opfylde. For at sikre den indbyrdes sammenhæng mellem hygiejnepakkens forskellige

elementer har Rådet flyttet kravene til ledere af slagterier til forordningen om særlige

hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

K. Information om fødevarekæden (bilag II, afsnit III)

Den fælles holdning indeholder krav til ledere af slagterier for så vidt angår information

om fødevarekæden. Disse regler er et nødvendigt supplement til de krav, der stilles til

primærproducenterne i forordningen om fødevarehygiejne og til de kompetente myn-

digheder i forordningen om offentlig kontrol.

Reglerne giver et betydeligt spillerum til at undgå unødigt bureaukrati1, ikke mindst

fordi dette er et nyt system, som det er nødvendigt at revidere og tilpasse på baggrund af

erfaringerne.

                                                
1 Den fælles holdning er således i overensstemmelse med sigtet i Europa-Parlamentets ændring

47-51 vedrørende forordningen om offentlig kontrol.
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L. Nødslagtning (bilag III, afsnit I, kapitel VI)

Den fælles holdning indebærer en væsentlig stramning af reglerne om nødslagtning.

Bl.a.

•  må nødslagtning kun anvendes på dyr, der var sunde, inden de kom ud for en

ulykke,

•  skal kød fra nødslagtede dyr bære et særligt mærke,

•  må denne type kød kun markedsføres i den medlemsstat, hvor det er slagtet (efter

nationale regler, der vil kunne omfatte yderligere begrænsninger), og

•  skal lederne af fødevarevirksomheder overholde ethvert krav, som embeds-

dyrlægen måtte stille til anvendelsen af kødet.

M. Vildtlevende vildt (bilag III, afsnit IV)

Rådet støtter tanken om EF-minimumskrav til uddannelse af jægere. Der er dog enighed

om, at disse krav kun skal gælde for professionelle jægere, at medlemsstaterne ikke selv

behøver at stå for uddannelsen, og at listen over de emner, uddannelsen skal omfatte,

kun skal have form af en henstilling.1

Ud over at skabe klarhed om disse punkter indeholder den fælles holdning også en

række ændringer, der tager sigte på at forenkle og tydeliggøre hygiejnekravene for hen-

holdsvis storvildt og småvildt.2 Det præciseres navnlig, hvilke dele af kroppen der skal

(og hvilke der ikke behøver at) ledsage dyret til vildthåndteringsvirksomheden efter

nedlæggelsen med henblik på kontrol.

                                                
1 Den fælles holdning er således i overensstemmelse med sigtet i Europa-Parlamentets ændring

83 og 84.
2 Den fælles holdning er således i overensstemmelse med sigtet i Europa-Parlamentets ændring

85-90, 92-96 og 132.
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N. Hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød (bilag III, afsnit V)

Forordning (EF) nr. 999/2001 forbyder fremstilling af maskinsepareret kød af visse

typer af materiale fra drøvtyggere for at forebygge spredning af overførbare spongi-

forme encephalopatier. Rådet finder det hverken ønskeligt eller hensigtsmæssigt at

gentage dette forbud. Det fremgår klart af artikel 1, at det har forrang frem for forord-

ningens regler.1

Den fælles holdning stiller generelle krav til de råvarer, der bruges til fremstilling af

tilberedt kød. De er tilstrækkelig fleksible til, at det er unødvendigt at åbne mulighed

for nationale undtagelser.

Den fælles holdning fastsætter forskellige regler for fremstilling og brug af maskin-

separeret kød, afhængigt af fremstillingsprocessens karakter. Moderne forarbejdnings-

metoder ændrer ikke strukturen af knogler, der benyttes som råvarer, og fremstiller

maskinsepareret kød med et kalkindhold, der ikke er væsentligt højere end i hakket kød.

Der skal gælde enklere regler for maskinsepareret kød, der fremstilles under anvendelse

af sådanne moderne metoder. Det skal på visse betingelser være muligt at benytte sådant

maskinsepareret kød i tilberedt kød. Der gælder strengere krav for maskinsepareret kød,

der fremstilles efter mere intensive metoder.

Medlemsstaterne får mulighed for at stille krav om etikettering på produkter, der ikke i

øjeblikket er i fri omsætning på det indre marked, således at forbrugerne får mulighed

for at træffe et informeret valg.

                                                
1 Den fælles holdning er således kun i overensstemmelse med en del af Europa-Parlamentets

ændring 107.
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O. Mælk og mejeriprodukter (bilag III, afsnit IX)

Den fælles holdning indebærer en forenkling af kravene til varmebehandlet mælk.

Der henvises ikke til handelsstandarder for varmebehandlet mælk (såsom pasteurise-

ring). I stedet fastsætter forordningen blot de hygiejnekrav, der er nødvendige for at

beskytte folkesundheden, herunder særlige krav til varmebehandling, der supplerer de

generelle krav i forordningen om fødevarehygiejne.

Den fælles holdning fastslår også, at "rå mælk" ikke omfatter mælk, der er opvarmet til

over 40°C, eller som har været udsat for en anden behandling med tilsvarende virkning.1

P. Gelatine og kollagen (bilag III, afsnit XIV og XV

Den fælles holdning bibeholder det nuværende krav om, at råvarer til fremstilling af

gelatine skal ledsages af et dokument under transporten. Dette er hensigtsmæssigt for at

sikre sporbarheden i en sektor, der omfatter både fødevarevirksomheder og virksom-

heder, der fremstiller tekniske produkter af animalske biprodukter. Der er ikke fastsat

nogen kvalitetskrav til gelatine, da de ikke hører hjemme i en forordning om fødevare-

hygiejne.

Den fælles holdning indeholder desuden også regler om kollagen, som er afledt af de

regler, som Kommissionens beslutning 2003/42/EF tilføjede til direktiv 92/118/EØF.

                                                
1 Den fælles holdning er således i overensstemmelse med sigtet i Europa-Parlamentets ændring

21.
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Q. Andet

Den fælles holdning pålægger Kommissionen:

•  at høre EFSA, når der er behov for det, og

•  at aflægge rapport om gennemførelsen af forordningen efter fem år.1

Den fælles holdning afspejler ikke de af Europa-Parlamentets ændringer, som Kommis-

sionen ikke har kunnet acceptere.2

IV. KONKLUSION

Rådet noterer med tilfredshed, at Kommissionen accepterer den fælles holdning, og at udkastet til

forordning er i overensstemmelse med en lang række af Europa-Parlamentets førstebehandlings-

ændringer. Det håber, at forordningen og resten af hygiejnepakken dermed vil kunne vedtages

hurtigt.

________________________

                                                
1 Den fælles holdning er således delvis i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring

13.
2 Ændring 8, 17, 33, 38, 44, 55, 65, 69, 101 og 116.
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1. Kommissionen vedtog i juli 2000 en pakke med fem forslag om fødevarehygiejne. Den trak

derefter i december 2001 det tredje forslag i pakken tilbage (offentlig kontrol) og erstattede

det i juli 2002 med et nyt forslag om spørgsmålet.

Fire af disse forslag, der har hjemmel i EF-traktatens artikel 152, stk. 4, litra b) (samt for det

førstes vedkommende artikel 95 og for det sidstes vedkommende artikel 37 og 95), er omfattet

af den fælles beslutningsprocedure.1

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse om det første og andet forslag i

maj 2002 (dok. 8868/02 og 8869/02) og om det tredje og fjerde forslag i juni 2003 (dok.

9906/03 og 9899/03.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse i marts 2001 (EFT C 155 af 29.5.2001,

s. 39) og afgav en ny udtalelse om forslaget vedrørende kontrol i februar 2003 (EFT C 95 af

23.4.2003, s. 22).

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

3. Rådet nåede til politisk enighed med henblik på vedtagelse af fælles holdninger vedrørende de

foreliggende udkast på samlingerne den 27. juni 2002 (første forslag), den 16. december 2002

(andet forslag) og den 22. juli 2003 (tredje og fjerde forslag). Det noterede sig erklæringerne

fra Kommissionen og visse delegationer.

Rådet besluttede at vedtage de fire fælles holdninger som A-punkt på dagsordenen efter en

sidste gennemgang af den tekniske sammenhæng i pakken og efter jurist-lingvisternes endelig

udformning af teksterne.

                                                
1 Rådet vedtog i december 2002 særskilt et femte forslag (som direktiv 2002/99/EF), som ved-

rører dyresundhedsmæssige spørgsmål, og i forbindelse med hvilket Europa-Parlamentet blev
hørt.
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4. Eftersom denne gennemgang og den endelig udformning har fundet sted, vil De Faste Repræ-

sentanters Komité således kunne henstille til Rådet, at det som A-punkt på dagsordenen for en

kommende samling:

– vedtager de pågældende fælles holdninger, som de foreligger i dok. 10543/1/02 REV 1,

5420/1/03 REV 1, 11583/03 og 11584/03, og de tilsvarende begrundelser (dok.

10543/1/02 REV 1 ADD 1, 5420/1/03 REV 1 ADD 1, 11583/03 ADD 1 og 11584/03

ADD 1);

– optager de erklæringer1, der er gengivet i addendummet til denne note, i protokollen.

________________________

                                                
1 Generalsekretariatet vil fremsende erklæringerne til Europa-Parlamentet.
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BILAG

ERKLÆRINGER TIL RÅDETS PROTOKOL

I. ERKLÆRINGER VEDRØRENDE FORORDNINGEN OM SÆRLIGE

HYGIEJNEBESTEMMELSER

Artikel 1 - Anvendelsesområde

Kommissionen mener, at ligesom i forordningen om fødevarehygiejne gælder undtagelsen for så

vidt angår producenters direkte levering af små mængder råvarer og kød af fjerkræ og lagomorfer til

den endelige forbruger eller til lokale detailhandelsvirksomheder også for produktion af råvarer med

henblik på sådan levering.

Artikel 8 - Garantier vedrørende salmonella

Kommissionen vil ikke foreslå foranstaltninger, der er mindre vidtgående end de garantier, der blev

givet Finland og Sverige ved deres tiltrædelse af Fællesskabet.

Artikel 11, stk. 6, & bilag III, afsnit VII - Levende toskallede bløddyr

Rådet og Kommissionen understreger, at det er vigtigt, at der anvendes harmoniserede metoder til

undersøgelse af, om grænseværdierne for marine biotoksiner i levende toskallede bløddyr er over-

holdt. De noterer, at forordningens vedtagelse ikke vil berøre nugældende krav, som fortsat vil blive

anvendt, indtil der fastsættes nye krav ved hjælp af komitéproceduren.

Artikel 11, stk. 9 - Histamin

Kommissionen erklærer, at de forslag, den har under udarbejdelse vedrørende mikrobiologiske kri-

terier, vil omfatte forslag til grænseværdier for histamin i fiskevarer.
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Bilag I - Definitioner

UK's delegation bifalder Kommissionens erklæring om, at den vil søge ny videnskabelig rådgivning

vedrørende hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød. UK mener, at definitionen af maskin-

separeret kød i den i nærværende forordning anførte betydning vil kunne give anledning til

fortolknings- og håndhævelsesproblemer. Skulle dette være tilfældet, forventer UK delegation, at

Kommissionen finder en løsning ved komitéproceduren.

Bilag II, afsnit III - Oplysninger om fødekæden

Kommissionen vil prioritere fremlæggelsen af forslag om information om fødevarekæden, så disse

kan vedtages gennem komitéproceduren, inden den nye hygiejnelovgivning træder i kraft. Forsla-

gene vil omfatte retningslinjer for standarderklæringer, som primærproducenterne skal udfylde og

underskrive i stedet for at give fuldstændige uddrag til deres rapporter. Kommissionen vil overveje,

om det er hensigtsmæssigt at foreslå et fælles format eller fælles formater for sådanne erklæringer

for samhandelen inden for Fællesskabet med levende dyr.

Bilag III, afsnit I - Nødslagtning

Kommissionen erklærer, at den - når den aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med

henblik på revision af de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af forordningen, som om-

handlet i artikel 14 - navnlig vil drøfte spørgsmålet om nødslagtning. Den vil om nødvendigt lade

rapporten ledsage af relevante forslag.
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Bilag III, afsnit IV- Vildt

For at sikre, at forordningen opfylder målet om øget fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse, vil

Kommissionen gennemgå de nye bestemmelser vedrørende øvede jægeres ansvar som et prioriteret

spørgsmål. Kommissionen vil navnlig gennemgå de bestemmelser, ifølge hvilke øvede jægere un-

der visse omstændigheder kan beslutte, at visse indvolde ikke behøver at ledsage vildtet til vildt-

håndteringsvirksomheden med henblik på post mortem-undersøgelse, og vil overveje, om der er be-

hov for strengere kontrolkrav afhængigt af omfanget af jagten. Den vil om nødvendigt foreslå æn-

dringer til disse bestemmelser.

Bilag III, afsnit V - Hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød

Kommissionen vil hurtigst muligt indhente ny videnskabelig rådgivning om hakket kød, tilberedt

kød og maskinsepareret kød og, hvis det skønnes relevant, foreslå ændringer i bilag III, afsnit V,

ved hjælp af komitéproceduren. Det vil ligeledes blive overvejet, om reglerne for etikettering skal

ændres på baggrund af den definition af maskinsepareret kød, der vedtages med hensyn til

hygiejnelovgivningen.

Bilag III, afsnit VII - Levende toskallede bløddyr

Forordningen tillader ikke at genneddykke levende toskallede bløddyr i vand eller sprøjte dem over

med vand, efter at de er blevet emballeret til detailsalg. Kommissionen vil imidlertid foreslå, at der

ved hjælp af komitéproceduren udvises smidighed, hvis det kan påvises, at ordninger, der ikke er i

overensstemmelse med denne regel, ikke går ud over fødevarehygiejnen.
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Bilag III, afsnit VIII - Fiskevarer

Kommissionen erklærer, at den - når den aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med

henblik på at gøre status over de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af forordningen, jf.

artikel 14 - navnlig vil drøfte spørgsmål om undtagelser fra kravet i bilag III, afsnit VIII, kapitel III,

del D om at fryse visse fiskevarer. Den vil om nødvendigt lade rapporten ledsage af relevante for-

slag.

Kommissionen reviderer reglerne om opbevaring og transport af fiskevarer i kølet vand og frem-

lægger om nødvendigt relevante forslag.

Bilag III, afsnit IX, kapitel I, del I, punkt 3, litra b) - Mælk

Kommissionen vil overveje, om der er behov for ny videnskabelig rådgivning vedrørende oste med

en modningsperiode på mindst to måneder samt anvendelse af fosfataseprøven på mælk fra får og

geder.

UK's delegation er fortsat ikke overbevist om, at der foreligger videnskabeligt plausible begrundel-

ser af hensyn til offentlig sundhed, som kan berettige et forbud mod anvendelse mælk fra

tuberculose- eller brucellosereaktorer. Hensigten med lovgivningsforslaget er at modernisere kon-

trollen med fødevarehygiejne og kun at fastholde den kontrol, der gavner offentlig sundhed. I så

fald kan varmebehandling fjerne de organismer, der giver anledning til bekymring.
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Bilag III, afsnit X - Æg og ægprodukter

Kommissionen vil forelægge Rådet en rapport (om nødvendigt ledsaget af forslag) om, hvorvidt der

skal udvises smidighed med hensyn til tidsfristen for levering af æg til forbrugere, samt muligheden

for at sætte tidsfristen i relation til opbevaringstemperaturerne. Den vil i givet fald søge videnska-

belig rådgivning om disse spørgsmål.1

Kommissionen vil tage de analytiske specifikationer i bilag III, afsnit X, kapitel II, del IV, med hen-

syn til ægprodukter op til fornyet overvejelse og forelægge passende forslag.

                                                
1 Denne erklæring er kortere end i tidligere dokumenter for at afspejle det forhold, at Kommis-

sionen nu har forelagt Rådet en beretning om uviklingen i forbrug, vask og mærkning af æg
(KOM/2003/479 endelig).
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II. ERKLÆRINGER VEDRØRENDE FORORDNINGEN OM DEN OFFENTLIGE

KONTROL

Artikel 3, stk. 7

Kommissionen vil undersøge, hvordan nationale lister over autoriserede virksomheder skal gøres

tilgængelige på internettet, og hvor hyppigt de mindst skal ajourføres, samt om nødvendigt forelæg-

ge relevante forslag.

Artikel 5, stk. 6

Sverige ser positivt på den udvidelse af de virksomhedsansatte medhjælperes arbejdsområde, som

dette forslag indebærer i forhold til den nuværende situation. Sverige beklager imidlertid, at de virk-

somhedsansatte medhjælpere ikke helt er ligestillet med de officielle medhjælpere med hensyn til

arbejdsopgaver, til trods for at det stadig kræves, at begge kategorier har samme uddannelse og

kompetence, og begge kategorier arbejder under tilsyn af en embedsdyrlæge. Sverige ser endvidere

positivt på muligheden for at ajourføre de nuværende bestemmelser ved hjælp af komitéproceduren,

og vi forventer, at Kommissionen snarest tager bestemmelserne op til revision, så det bliver muligt

at udvide ordningen med virksomhedsansatte medhjælpere, så disse ligestilles med officielle med-

hjælpere.

Artikel 15, stk. 2

Kommissionen bekræfter, at fabriksskibe og frysefartøjer altid vil være opført under flagstatens

navn, også når det er en anden stat, der foretager inspektion af det pågældende skib i overensstem-

melse med artikel 15, stk. 2, litra b).

Artikel 17, stk. 6

Kommissionen erklærer, at den altid vil høre medlemsstaterne i Den Stående Komité for Fødevare-

kæden og Dyresundhed, der er nævnt i artikel 17, stk. 6, uden unødig forsinkelse.
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Artikel 21 - Revision

Kommissionen erklærer, at den - når den aflægger rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om,

hvilke erfaringer der er gjort med gennemførelsen af denne forordning, som nævnt i artikel 21 - især

vil drøfte:

a) om forskellige nationale holdninger til personalet udgør et problem for fødevaresikkerheden

b) om det vil være hensigtsmæssigt at stramme minimumskravene til officielle medhjælperes

uddannelse

c) om det vil være hensigtsmæssigt at udvide anvendelsesområdet for de bestemmelser, der tilla-

der, at opdrættet vildt slagtes på oprindelsesstedet.

Den vil om nødvendigt lade rapporten ledsage af relevante forslag.

Bilag I, afsnit III, kapitel IV, del B

Kommissionen vil overveje, om det er muligt og ønskeligt at udvide bilag I, afsnit III, kapitel IV,

del B, punkt 8, til at omfatte tilfælde, hvor officielle medhjælpere udfører andre prøveudtagnings-

og analyseopgaver, og om nødvendigt forelægge relevante forslag.

Bilag I, afsnit IV, kapitel IX, del A

Kommissionen vil søge videnskabelig rådgivning om muligheden for at udnævne områder til at væ-

re officielt fri for cysterikose og i givet fald foreslå, at ændringerne til bilag I vedtages efter komité-

proceduren.

Dækning af udgifter til offentlig kontrol

Rådet og Kommissionen bekræfter, at forordningen ikke berører medlemsstaternes mulighed for at

få dækket udgifterne til offentlig kontrol af fødevarevirksomhederne i overensstemmelse med di-

rektivet om veterinærgebyrer, indtil forordningen om offentlig foderstof- og fødevarekontrol er

vedtaget.
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Dyrevelfærd

Sverige anser det for vigtigt, at en embedsdyrlæge besigtiger alle dyr, som ankommer til slagtning,

for at sikre, at dyrene ikke har lidt overlast under transporten. Sverige mener endvidere, at der skal

være en embedsdyrlæge tilstede under slagtningen for bl.a. at overvåge aflivningen af dyrene samt

deres bedøvelse og afblødning. Kravet om tilstedeværelse af en embedsdyrlæge er ikke mindst vig-

tigt for at bevare forbrugernes tillid til behandlingen af dyrene i forbindelse med produktion af kød

og kødprodukter. Sverige mener, at der kun bør indrømmes undtagelser for små slagterier, hvortil

transportstrækningerne er korte.

Forordningen om offentlig foderstof- og fødevarekontrol

Rådet og Kommissionen er enige om, at vedtagelsen af forordningen om offentlig foderstof- og

fødevarekontrol for at undgå gentagelser børe føre til ophævelse af de tilsvarende bestemmelser i

forordningen om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske

produkter til konsum, eftersom de mere generelle bestemmelser fastsætter samme høje niveau for

beskyttelse af folkesundheden. Dette kan især børe bestemmelserne

− om autorisation af virksomheder, herunder betinget autorisation

− om nationale håndhævelsesforanstaltninger

− om, at tredjelandes kompetente myndigheder skal sørge for, at der kan eksporteres fødevarer

til Fællesskabet og

− om offentlig kontrol af overholdelsen af de mikrobiologiske kriterier for foderstof- og

fødevareproduktion.

Rådet og Kommissionen er endvidere enige om, at datoen for anvendelse af forordningen om of-

fentlig foderstof- og fødevarekontrol bør ligge så tæt som muligt på datoen for anvendelse af for-

ordningen om særlige bestemmelser for kontrol med animalske fødevarer.
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III. GENERELLE ERKLÆRINGER

Gennemførelsesbestemmelser

Af hensyn til gennemsigtigheden vil Kommissionen overveje at udarbejde en meddelelse, som for

hver enkelt sektor indeholder lister over de af de nuværende gennemførelsesbestemmelser, der fort-

sat vil finde anvendelse, når de nye hygiejnebestemmelser træder i kraft. Den vil også overveje at

foreslå, at sådanne bestemmelser om nødvendigt ophæves eller ændres.

Kommissionen bekræfter, at den agter at foreslå nye bestemmelser om trikiner til erstatning for be-

stemmelserne i direktiv 77/96/EØF i god tid for at sikre, at de kan vedtages, inden den nye

hygiejnelovgivning træder i kraft.

Fiskevarer

Kommissionen vil overveje, om det er muligt at fastlægge en liste over parametre for andre be-

handlinger af fiskevarer end nedfrysning til en indre temperatur på -20 °C i 24 timer eller opvarm-

ning til 60 °C, der anerkendes som tilstrækkelige til at ødelægge nematode larvae, samt kriterier til

kontrol af, om dette mål nås med de anvendte behandlinger. Den vil om nødvendigt forelægge rele-

vante forslag.

Forurenende stoffer

Rådet opfordrer Kommissionen til at overveje nødvendigheden af harmoniserede regler for offentlig

kontrol eller overvågning af forekomsten af miljøforurenende stoffer i fødevarer og for foranstalt-

ninger, som skal træffes i tilfælde af manglende overensstemmelse med Fællesskabets krav, og om

nødvendigt forelægge relevante forslag.

________________________
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Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ophævelse af visse direktiver om fødevarehygiejne og sundhedsmæssige

betingelser for produktion og markedsføring af animalske produkter til konsum og om
ændring af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og Rådets afgørelse 95/408/EF
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2000/0178 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

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

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om fødevarehygiejne

1. SAGSFORLØB

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet
(dok. KOM(2000) 438 endelig – 2000/0178 (COD):

14. juli 2000.

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 28. marts 2001.

Udtalelse fra Europa-Parlamentets førstebehandling: 15. maj 2002.

Ændret forslag fremsendt: 28. januar 2003.

Vedtagelse af den fælles holdning: 27. oktober 2003
(enstemmigt)

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Dette er første forslag i en pakke bestående af fem forslag, der skal konsolidere og
ajourføre de gældende fællesskabsbestemmelser om fødevarehygiejne.

Det har navnlig til formål at omarbejde fællesskabsbestemmelserne om
fødevarehygiejne i almindelighed. Det drejer sig især om følgende:

– Det gælder fra jord til bord.

– Fødevarevirksomhedslederne har det primære ansvar for fødevaresikkerheden.

– HACCP-systemet (Hazard Analysis Critical Control Point) foreslås som et
redskab, fødevarevirksomhedslederne skal anvende for at bekæmpe
mikrobiologiske og kemiske farer i fødevarer og dermed fremme
fødevaresikkerheden.

– Fødevaresektorerne bør udarbejde retningslinjer for god praksis for dermed at
vejlede fødevarevirksomhedsledere i fødevaresikkerhed og i gennemførelsen af
HACCP.

– Der skal være fleksibilitet for fødevarevirksomheder i fjerntliggende områder,
for traditionelle fødevareproduktionsmetoder og for gennemførelse af HACCP-
systemet i små virksomheder.
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– Alle fødevarevirksomheder skal registreres hos myndighederne.

– Der er nogle tekniske elementer (lokaler, udstyr mv.), der skal overholdes af
fødevarevirksomhederne.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Kommissionen oplyste på plenarmødet den 14. maj 2002, at den kan acceptere de
fleste af ændringsforslagene, enten fuldt ud eller delvist, og med redaktionelle
ændringer, bortset fra ændringsforslag 5, 8, 13, 14, 28-30, 35, 37-39, 47, 48, 53, 55,
58, 59, 67, 69, 71, 76, 77, 83, 89, 92, 93, 95, 105, 107 og 108.

Rådet har udfoldet store bestræbelser for at imødekomme Europa-Parlamentets
ønsker i dette teknisk komplicerede dossier. Selv om Rådet ikke i alle tilfælde har
været i stand til at indføre ændringerne i samme redaktionelle format som i
Parlamentets holdning, har man bestræbt sig på at følge målsætningerne med
Parlamentets ændringsforslag. Der er i vid udstrækning taget hensyn til de
ændringsforslag, som blev accepteret af Kommissionen. I den fælles holdning har
Rådet også indarbejdet målsætningerne med visse ændringsforslag, som ikke blev
accepteret af Kommissionen.

3.2. Forbindelse med forordning (EF) nr. 178/2002 (generel fødevarelovgivning)

Ændringsforslag 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 50, 54, 56, 57
og 61 sigter mod at bringe forslaget på linje med den generelle fødevarelovgivning.

I den fælles holdning er der taget hensyn til målsætningen med disse ændringer.

3.3. Anvendelsesområde

Artikel 1, stk. 2, litra c), i den fælles holdning svarer til ændringsforslag 103, som
skal præcisere, at forordningen ikke finder anvendelse på direkte levering af små
mængder primærprodukter til den endelige forbruger eller til lokale
detailvirksomheder.

3.4. Definitioner

Ændringsforslag 26 præciserer, at animalske fødevarer omfatter blod. Rådet fandt, at
denne definition hører under forslag COD 2000/0179 og har derfor, idet der er taget
hensyn til ændringsforslag 26, flyttet den til punkt 8.1 i bilag I til dette forslag.

3.5. Udvalgsprocedure

Ændringsforslag 28 og 29 ville afskære Kommissionen fra retten til at anvende
udvalgsproceduren til at tilføje nye tekniske bilag til forordningen. De blev afvist af
Kommissionen, men accepteret af Rådet.
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Ændringsforslag 30, 58 og 59 ville ikke gøre det muligt for Kommissionen at
anvende udvalgsproceduren til at give dispensation fra eller foretage ændringer i
bilagene. Kommissionen afviste disse ændringsforslag. Rådet fulgte Kommissionen i
dette spørgsmål. I henhold til artikel 13 i den fælles holdning ville der under visse
nøje definerede betingelser kunne gives dispensation eller foretages ændringer via
udvalgsprocedure

3.6. Mikrobiologiske og andre kriterier eller standarder

Ifølge ændringsforslag 106 skal Kommissionens forslag ændres hvad angår
fastsættelse af mikrobiologiske kriterier, temperaturkriterier, fødevaresikkerhedsmål
og præstationsstandarder. Formålet med dette ændringsforslag opnås via artikel 4,
stk. 3 og 4, i den fælles holdning.

3.7. Fleksibilitet

Ifølge forslaget skal der være fleksibilitet for traditionel fødevareproduktion i
fjerntliggende områder. Ændringsforslag 31 og 32 tager sigte på bedre at beskrive,
hvor og hvordan fleksibilitet finder anvendelse. Målsætningerne med disse
ændringsforslag nås med artikel 13, stk. 3-7, i den fælles holdning.

3.8. HACCP-systemet (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter)

Gennemførelse af HACCP på bedriften

Ændringsforslag 7 fastslår, at det endnu ikke er muligt at gennemføre HACCP-
principperne på bedriftsniveau, men at deres anvendelse bør fremmes. Det bør
bemærkes, at betragtning 14 i den fælles holdning sammenholdt med muligheden for
at anvende retningslinjer for god praksis (artikel 7) opfylder denne målsætning.

Ændringsforslag 8, 9 (første del), 35, 37, 38 og 67 tager sigte på at indføre HACCP-
systemet i primærproduktionen. Kommissionen accepterede ikke disse
ændringsforslag, som heller ikke blev fulgt af Rådet.

Rådet har imidlertid indført en ændring, som indebærer, at Kommissionen i en
rapport, der forelægges senest 5 år efter forordningens ikrafttræden, behandler
spørgsmålet om, hvorvidt det er ønskeligt og praktisk muligt at lade kravet om
gennemførelse af HACCP udvide til ledere af fødevarevirksomheder, der udfører
primærproduktion.

Fleksibilitet vedrørende HACCP-procedurer

Et af ændringsforslagene indfører fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af HACCP
(36 (første del)). Kommissionen kunne acceptere dette. Parlamentets ønske
imødekommes med artikel 5, stk. 4 og 5, i den fælles holdning, om end
formuleringen er forskellig.

3.9. Retningslinjer for god praksis

Formålet med ændringsforslag 40 og 45, som er at præcisere, at retningslinjer for god
praksis er et frivilligt instrument, er indeholdt i artikel 7 (andet afsnit) i den fælles
holdning.
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Ændringsforslag 44, der tager sigte på, at retningslinjer, der er udarbejdet under de
tidligere regler, skal beholde deres status, er omfattet af artikel 8, stk. 5.

Tanken om, at retningslinjer skal udarbejdes af fødevaresektorerne i samråd med
andre interesserede parter (ændringsforslag 42, 43 og 45), afspejles i artikel 8 og 9.

3.10. Registrering af fødevarevirksomheder

Ændringsforslag 49 og 52 tager sigte på at indføre procedurer for registrering og
godkendelse af fødevarevirksomheder, der skal følges af de kompetente
myndigheder. Rådet tog ikke fuldt ud hensyn til disse ændringsforslag, men mente, at
disse procedurer henvender sig til de kompetente myndigheder og derfor ikke bør
medtages i forordningen om fødevarehygiejne (som er rettet mod ledere af
fødevarevirksomheder). Kommissionen godtager dette argument og har medtaget
registrerings- og godkendelsesprocedurerne med den af Europa-Parlamentet krævede
fleksibilitet i artikel 31 i sit forslag til en forordning om offentlig foderstof- og
fødevarekontrol [KOM(2003) 52].

Rådet (artikel 6, stk. 3) har taget hensyn til de andre ændringsforslag (50 og 51) om
registrering og godkendelse af fødevarevirksomheder.

3.11. Rapportering om gennemførelsen

Ifølge forslaget skal Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og
Rådet senest 7 år efter, at forordningen er trådt i kraft, idet der skal ses nærmere på
erfaringerne fra gennemførelsen af forordningen.

Ændringsforslag 62 tager sigte på at reducere de 7 år til 5 år. Rådet accepterede dette
ændringsforslag (artikel 16).

3.12. Ikrafttrædelsesdato

Ifølge ændringsforslag 63 skal forordningen anvendes fra "et år efter
ikrafttrædelsen". Samme ændringsforslag er efterfølgende blev fremsat for de øvrige
forslag i pakken for at sikre, at anvendelsesdatoen er ens for de fire forslag.

Med hensyn til dette forslag var Rådet især optaget af at sikre, at alle forslagene i
pakken anvendes fra samme dato, og at medlemsstaterne får tilstrækkelig tid til at
tilpasse sig til den nye situation. Rådet besluttede derfor, at det for alle forslagene i
pakken skal gælde, at foranstaltningerne finder anvendelse 18 måneder efter
ikrafttrædelsen og tidligst den 1. januar 2006. Artikel 18 i den fælles holdning
afspejler denne holdning.

Selv om anvendelsesdatoen i den fælles holdning ikke er identisk med den, der
foreslås i ændringsforslag 63 fra Europa-Parlamentet, anses Rådets målsætninger
ikke for at være i modstrid med de målsætninger, som Europa-Parlamentet har
tilstræbt i ændringsforslagene til dette aspekt i pakkens forskellige forslag.
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3.13. Tekniske ændringer

Der er stort set blevet taget hensyn til de tekniske ændringsforslag, som enten delvist
eller efter omarbejdning kunne accepteres af Kommissionen (det drejer sig om
ændringsforslag 2, 4, 6, 9, 10, 25, 41, 60, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80,
81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 99, 100 og 102). Dog er indholdet af bilag
II, kapitel X (indpakning og emballering), blevet forenklet i den fælles holdning.
Ændringsforslag 99 og 100 imødekommes derfor ikke fuldstændigt.

4. KONKLUSION

Den fælles holdning afspejler i vidt omfang de ændringsforslag fra Europa-
Parlamentet, som Kommissionen havde accepteret.

Endvidere afspejler den fælles holdning de idéer fra Europa-Parlamentet, som
Kommissionen ikke havde accepteret. Det drejer sig med hensyn til den mulige
gennemførelse af HACCP-systemet i primærproduktionen især om Kommissionens
forelæggelse af en rapport og med hensyn til udvalgsprocedure om udeladelse af
muligheden for at tilføje nye bilag til forordningen. Kommissionen tilsluttede sig
disse ændringer af dets oprindelige forslag som et kompromis.
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2000/0179 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

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

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer

1. SAGSFORLØB

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet
(dok. KOM(2000) 438 endelig – 2000/0179 (COD):

14. juli 2000.

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg:

28. marts 2001.

Udtalelse fra Europa-Parlamentets førstebehandling: 15. maj 2002.

Ændret forslag fremsendt: 28. januar 2003.

Vedtagelse af den fælles holdning: 27. oktober 2003
(enstemmigt).

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Dette er andet forslag i en pakke bestående af fem forslag, der skal konsolidere og
ajourføre de gældende fællesskabsregler om fødevarehygiejne.

Det har navnlig til formål at omarbejde Fællesskabets hygiejnebestemmelser for
animalske fødevarer. Det indeholder bestemmelser om kød og kødprodukter,
fiskerivarer, toskallede bløddyr, mælk og mejeriprodukter, æg og ægprodukter og
biprodukter heraf bestemt til konsum.

Hovedformålet med forslaget er en forenkling af de eksisterende bestemmelser.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Kommissionen oplyste på plenarmødet den 15. maj 2002, at den kan acceptere de
fleste af ændringsforslagene, enten fuldt ud eller delvist, og med redaktionelle
ændringer, bortset fra ændringsforslag 8, 17, 33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101, 116 og
132.
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Rådet har udfoldet store bestræbelser for at imødekomme Europa-Parlamentets
ønsker i dette teknisk komplicerede dossier. Selv om Rådet ikke i alle tilfælde har
været i stand til at indføre ændringerne i samme redaktionelle format som i
Parlamentets holdning, har man bestræbt sig på at følge målsætningerne med
Parlamentets ændringsforslag. Der er i vid udstrækning taget hensyn til de
ændringsforslag, som blev accepteret af Kommissionen.

3.2. Forbindelse med forordning (EF) nr. 178/2002 (generel fødevarelovgivning)

Ændringsforslag 3, 4, 6, 14, 60, 78, 79, 111, 112, 120 og 128 har til formål at bringe
forslaget på linje med forordning (EF) nr. 178/2002.

I de relevante dele af den fælles holdning er der taget hensyn til målsætningen med
disse ændringer.

3.3. Overførsel af krav fra bilagene til artiklerne

En række ændringsforslag har til formål at sikre, at de grundlæggende krav i
fødevarelovgivningen findes i artiklerne og ikke i bilaget.

I den fælles holdning er der taget hensyn til de målsætninger, der tilstræbes med
disse ændringsforslag, på følgende måde: (i artikel 1, 4, 8 og 3)

� Ændringsforslag 5 om forslagets anvendelsesområde er indeholdt i artikel 1 i
den fælles holdning.

� Ændringsforslag 11 om almindelige forpligtelser for ledere af
fødevarevirksomheder er indeholdt i artikel 3 i den fælles holdning.

� Ændringsforslag 10 om garantier for salmonella er indeholdt i artikel 8 i den
fælles holdning.

� Ændringsforslag 7, 57, 77, 98, 110 og 125 om godkendelse af
fødevarevirksomheder er indeholdt i artikel 4 i den fælles holdning.

� Ændringsforslag 6 (sidste del) har til formål at sikre, at definitionerne i bilag I
ikke kan ændres ved udvalgsprocedure. Målet med dette ændringsforslag opnås
gennem artikel 10, stk. 1, i den fælles holdning, der udelukker ændring af bilag
I ved udvalgsprocedure.

3.4. Sundhedsmærkning

Ændringsforslag 8 og 58 (som Kommissionen ikke accepterede) ville betyde
indførelsen af et sundhedsmærke, som skulle gælde for alle typer kød. I den fælles
holdning accepterede Rådet ikke, at alt kød skulle forsynes med et sundhedsmærke,
men kun rødt kød, hvor embedsdyrlægen spiller en særlig rolle i forbindelse med
kødkontrollen. Alt andet kød og alle andre animalske produkter skal i stedet forsynes
med et identifikationsmærke; det er lederen af fødevarevirksomheden, der er
ansvarlig for identifikationsmærkningen.

Artikel 5 i den fælles holdning afspejler denne situation.
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3.5. Fleksibilitet

Ændringsforslag 9 åbner mulighed for at anvende fleksibilitet for traditionelle
produktionsmetoder og for fjerntliggende områder.

Artikel 11, stk. 3-7, i den fælles holdning afspejler målsætningen med
ændringsforslag 9.

3.6. Ikrafttrædelsesdato

Ifølge ændringsforslag 15 skal forordningen anvendes fra "et år efter
ikrafttrædelsen". Samme ændringsforslag er blevet fremsat for de øvrige forslag i
pakken for at sikre, at anvendelsesdatoen er ens for de fire forslag.

Med hensyn til dette forslag var Rådet især optaget af at sikre, at alle forslagene i
pakken anvendes fra samme dato, og at medlemsstaterne får tilstrækkelig tid til at
tilpasse sig til den nye situation. Rådet besluttede derfor, at det for alle forslagene i
pakken skal gælde, at foranstaltningerne finder anvendelse 18 måneder efter
ikrafttrædelsen og tidligst den 1. januar 2006. Artikel 18 i den fælles holdning
afspejler denne holdning.

Selv om anvendelsesdatoen i den fælles holdning ikke er identisk med den, der
foreslås i ændringsforslag 15 fra Europa-Parlamentet, anses Rådets målsætninger
ikke for at være i modstrid med de målsætninger, som Europa-Parlamentet har
tilstræbt i ændringsforslagene vedrørende dette aspekt i pakkens forskellige forslag.

3.7. Revisionsklausul

Forslaget indeholder ingen revisionsklausul. Ændringsforslag 13 (sidste del) tager
sigte på indførelsen af en sådan klausul (hele indholdet af bilagene tages op til
revision mindst hvert femte år!) Kommissionen afviste dette ændringsforslag.

Artikel 14 i den fælles holdning følger delvist Europa-Parlamentet.

3.8. Kød af vildt

Europa-Parlamentets ændringsforslag tager sigte på at:

– forbedre definitionen af anvendelsesområdet (ved at udelukke direkte
leverancer fra anvendelsesområdet, skønt ændringsforslag 132 - afvist af
Kommissionen - genindfører hygiejnekrav for sådanne leverancer)

– tage hensyn til jagttraditioner i de forskellige medlemsstater.

18 ændringsforslag blev fremsat med henblik herpå (18, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 og 98).

I den fælles holdning sker udelukkelsen af direkte leverancer fra forordningens
anvendelsesområde i artikel 1, stk. 3, litra e), som således gennemfører
ændringsforslag 82.
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Rådet mente endvidere, at ændringsforslag 97 om udelukkelse af private
vildthåndteringsanlæg fra forordningens anvendelsesområde allerede er omfattet af
ændringsforslag 82.

Rådet mente også, at indholdet af ændringsforslag 88 (om jægeres ansvar) generelt er
omfattet af forordning (EF) nr. 178/2002.

I den fælles holdning er der ikke i alle tilfælde taget systematisk hensyn til de øvrige
ændringsforslag, men det samlede resultat må anses for at opfylde Europa-
Parlamentets målsætninger.

3.9. Levende toskallede bløddyr

Rådet er af den opfattelse, at ændringsforslag 20 og 115 om anvendelse af rent
havvand til produktion af levende toskallede bløddyr generelt er omfattet af den
fælles holdning til første forslag i pakken [2000/178(COD) om fødevarehygiejne],
særlig artikel 2, nr. 1), litra g).

3.10. Overførsel af emner til forslag 2000/0180(COD) ("hygiejne 3")

I den fælles holdning er spørgsmål, som hører ind under de kompetente
myndigheders kompetenceområde, blevet henvist til tredje forslag i pakken
[2002/0141(COD) om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den officielle
kontrol af animalske produkter til konsum]. Det vedrører navnlig:

� Procedurerne for import af fødevarer (bilag III til pakkens andet forslag). Den
fælles holdning til det andet forslag definerer i stedet for
fødevarevirksomhedslederes forpligtelser med hensyn til import af fødevarer
(artikel 6). Procedurerne for import er nu indarbejdet i artikel 10-15 i den
fælles holdninger til pakkens tredje forslag. Dette berører ændringsforslag 12.

� Sundhedsmærkning, som nu er indarbejdet i kapitel III i afsnit I i bilag I til
pakkens tredje forslag. Dette berører ændringsforslag 28.

Det er en logisk følge af filosofien i hvidbogen om fødevaresikkerhed, at der skal
være en klar sondring mellem de forpligtelser, der påhviler de kompetente
myndigheder, og de forpligtelser, der påhviler lederne af fødevarevirksomheder.

3.11. Andre tekniske og redaktionelle ændringsforslag

De øvrige ændringsforslag, som blev accepteret af Kommissionen, tager sigte på at
forbedre forslaget fra et teknisk og redaktionelt synspunkt. Med hensyn til den fælles
holdning til disse ændringsforslag kan bemærkes følgende:

For så vidt angår slagtning af rensdyr (ændringsforslag 41) var Rådet af den
opfattelse, at alle slagterier, inklusive mobile slagteenheder, der opfylder
forordningens kriterier, kan slagte rensdyr. Det er således ikke nødvendigt med en
særlig bestemmelse for rensdyr.
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Med hensyn til ændringsforslag 107 indeholder den fælles holdning ikke et eksplicit
forbud mod anvendelse af drøvtyggermateriale til fremstilling af maskinudbenet kød.
Rådet fremfører, at det ikke er nødvendigt at gentage forbuddet mod anvendelse af
dette materiale, da det allerede findes i forordning (EF) nr. 999/2001.

4. KONKLUSION

Den fælles holdning er stort set i overensstemmelse med Europa-Parlamentets
ændringsforslag. Kommissionen har derfor ingen indvendinger mod at acceptere den
fælles holdning.

5. ERKLÆRINGER VEDRØRENDE DEN FÆLLES HOLDNING

Artikel 1 - Anvendelsesområde

Det er Kommissionens opfattelse, at - jf. forordningen om fødevarehygiejne -
udelukkelsen af direkte leverance af små mængder primærprodukter og af kød af
fjerkræ og lagomorfer fra producenten til den endelige forbruger eller til lokale
detailforretninger også gælder for primærproduktion, der fører til en sådan leverance.

Article 8 – Garantier med hensyn til salmonella

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

Artikel 11, nr. 6), og bilag III, afsnit VII – Levende toskallede bløddyr

Rådet og Kommissionen understreger betydningen af at anvende harmoniserede
metoder til prøvning af, at grænseværdierne for marine biotoksiner i levende
toskallede bløddyr overholdes. De bemærker, at vedtagelsen af forordningen ikke vil
berøre eksisterende bestemmelser, som fortsat vil være gældende, indtil de nye
bestemmelser er fastsat ved udvalgsprocedure.

Artikel 11, nr. 9) – Histamin

Kommissionen erklærer, at dets forslag om mikrobiologiske kriterier, som allerede er
under forberedelse, vil omfatte forslag til grænseværdier for histamin i fiskerivarer.

Bilag I - Definitioner

Delegationen fra Det Forenede Kongerige ser positivt på Kommissionens erklæring
om, at den vil søge ny videnskabelig rådgivning om hakket kød, tilberedt kød og
maskinudbenet kød.
Det er Det Forenede Kongeriges opfattelse, at den definition af maskinudbenet kød,
som anvendes i denne forordning, kan give fortolknings- og håndhævelsesproblemer.
Bliver dette tilfældet, forventer delegationen fra Det Forenede Kongerige, at
Kommissionen finder en løsning via udvalgsproceduren.
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Bilag II, afsnit III - Information om fødevarekæden

Kommissionen vil prioritere forslag om information om fødevarekæden, således at
disse kan vedtages via udvalgsproceduren, inden den nye hygiejnelovgivning træder i
kraft. Forslagene indeholder retningslinjer for standardiserede erklæringer, som
primærproducenter kan udfylde og underskrive i stedet for at fremskaffe ordrette
uddrag af deres registre. Kommissionen vil overveje, om det er hensigtsmæssigt at
foreslå et standardformat eller standardformater for sådanne erklæringer vedrørende
samhandelen med levende dyr inden for Fællesskabet.

Bilag III, afsnit I – Nødslagtning

Kommissionen erklærer, at den i rapporterne til Europa-Parlamentet og Rådet om
sine erfaringer med gennemførelsen af forordningen, som fastsat i artikel 14, navnlig
vil drøfte spørgsmålet om nødslagtning. Hvis det er relevant, vil den lade rapporten
ledsage af relevante forslag.

Bilag III, afsnit IV – Vildtlevende vildt

For at sikre, at forordningen opfylder målsætningen om at forbedre
fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse, vil Kommissionen prioritere
gennemgangen af de nye regler vedrørende uddannede jægere. Kommissionen vil
navnlig undersøge bestemmelserne, der giver uddannede jægere mulighed for under
særlige omstændigheder at afgøre, at visse organer ikke skal ledsage vildtet til
vildthåndteringsvirksomheder med henblik på kødkontrol, og den vil overveje, om
det er nødvendigt med mere strikse kontrolkrav afhængigt af jagtens omfang. Hvis
det er relevant, vil Kommissionen foreslå ændringer af disse bestemmelser.

Bilag III, afsnit V – Hakket kød, tilberedt kød og maskinudbenet kød

Kommissionen vil snarest muligt søge ny videnskabelig rådgivning om hakket kød,
tilberedt kød og maskinudbenet kød og, hvis det er relevant, foreslå ændringer af
afsnit V i bilag III via udvalgsproceduren. Den vil også overveje at ændre
mærkningsbestemmelser i lyset af den definition af maskinudbenet kød, der er
vedtaget i forbindelse med hygiejnelovgivningen.

Bilag III, afsnit VII – Levende toskallede bløddyr

Forordningen tillader ikke, at levende toskallede bløddyr genneddykkes i vand eller
oversprøjtes med vand, efter at de er emballeret til detailsalg. Kommissionen vil dog
foreslå fleksibilitet via udvalgsproceduren, hvis det kan godtgøres, at systemer, der
ikke overholder denne regel, ikke udgør en fare for fødevarehygiejnen.

Bilag III, afsnit VIII – Fiskerivarer

Kommissionen erklærer, at den i rapporterne til Europa-Parlamentet og Rådet om
sine erfaringer med gennemførelsen af forordningen, som fastsat i artikel 14, navnlig
vil drøfte spørgsmålet om undtagelser fra kravet om at fryse visse fiskerivarer i
overensstemmelse med bilag III, afsnit VIII, kapitel III, del D.
Hvis det er relevant, vil den lade rapporten ledsage af relevante forslag.
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Kommissionen vil gennemgå bestemmelserne om opbevaring og transport af
fiskerivarer i iskølet vand og, hvis det er hensigtsmæssigt, fremsætte relevante
forslag.

Bilag III, afsnit IX, kapitel I, del I, nr. 3), litra b) – Mælk

Kommissionen vil overveje behovet for ny videnskabelig rådgivning om ost med en
modningsperiode på mindst to måneder og om anvendelsen af fosfataseprøve med
mælk fra får og geder.

Delegationen fra Det Forenede Kongerige er stadig ikke overbevist om, at der
foreligger videnskabeligt velfunderede hensyn til folkesundheden, der begrunder
forbuddet mod anvendelse af mælk fra dyr, som reagerer positivt på brucellose- eller
tuberkuloseprøven. Det er den klare hensigt med lovgivningen at modernisere
fødevarehygiejnekontrollen og kun bibeholde de kontroller, der er til gavn for
folkesundheden. I dette tilfælde fjerner varmebehandling af mælk de organismer, der
giver anledning til bekymring.

Bilag III, afsnit X – Æg og ægprodukter

Kommissionen vil forelægge en rapport for Rådet (om nødvendigt ledsaget af
forslag), der drøfter indførelsen af fleksibilitet med hensyn til tidsfrister for levering
af æg til forbrugerne og muligheden for at kæde tidsfristerne sammen med
opbevaringstemperaturerne. Den vil, hvis det er relevant, søge videnskabelig
rådgivning om disse spørgsmål.

Kommissionen vil gennemgå de analytiske specifikationer for ægprodukter, der er
indeholdt i bilag III, afsnit X, kapitel II, del IV, og fremsætte relevante forslag.
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2002/0141 (COD)

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
forordning om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den officielle kontrol af

animalske produkter til konsum

1. SAGSFORLØB

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet
[dok. KOM(2002) 377 endelig – 2002/0141 (COD)]: 11. juli 2002.

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 26. februar 2003.

Udtalelse fra Europa-Parlamentets førstebehandling: 5. juni 2003.

Ændret forslag fremsendt: 22 oktober 2003.

Vedtagelse af den fælles holdning: 27. oktober 2003
(enstemmigt).

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Tredje forslag i en pakke bestående af fem forslag, der konsoliderer og ajourfører de
gældende fællesskabsbestemmelser om fødevarehygiejne.

Hovedformålet med forslaget er at sikre, at de eksisterende bestemmelser om officiel
hygiejnekontrol af animalske fødevarer i højere grad baseres på videnskabelige data
og risikoanalyser, samt at tage hensyn til fødevarelovgivningens vigtigste principper
(jord til bord-princippet, definition af de kompetente myndigheders forpligtelser). De
produkter, der berøres af forslaget, er kød, fiskerivarer, toskallede bløddyr og mælk.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generel bemærkning

På plenarmødet den 5. juni 2003 meddelte Kommissionen

– at den kan acceptere følgende ændringsforslag helt eller delvist under
forudsætning af en omformulering: 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 61, 66, 85, 96, 104, 110, 116,
120, 121, 130, 131, 132, 133, 134, 138 og 141
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– at den ikke kan acceptere følgende ændringsforslag: 2, 4, 6, 10, 14, 15, 21
(stk. 6), 25, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 46, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87 (delvist), 88 (delvist), 90,
100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 118, 119, 122 (delvist),
123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 139, 140 og 143

– at den kan acceptere alle de øvrige ændringsforslag.

Rådet har gjort en stor indsats for at imødekomme Europa-Parlamentets ønsker i
denne teknisk komplicerede sag. Selv om Rådet ikke i alle tilfælde har kunnet
medtage ændringsforslagene med samme formulering som i Parlamentets udtalelse,
må det erkendes, at det har bestræbt sig på at opfylde de mål, Parlamentet tilsigter.
Der er i stor udstrækning taget hensyn til de ændringsforslag, Kommissionen har
accepteret.

Rådets fælles holdning indeholder desuden en række bestemmelser, der stemmer
overens med målene i de ændringsforslag, Kommissionen oprindeligt afviste. Da der
i formuleringen af disse bestemmelser er taget hensyn til Kommissionens ønsker, har
denne kunnet acceptere dem.

3.2. Forbindelse med forordning (EF) nr. 178/2002 (generel fødevarelovgivning)

Kommissionen har afvist ændringsforslag 4, 25 og 70 om hhv.
undersøgelsesudgifter, identiske sanktioner for manglende overholdelse af
bestemmelserne og ankemuligheder. Rådet har fulgt Kommissionen på disse
områder.

I artikel 9 i den fælles holdning har Rådet dog medtaget dele af ændringsforslag 25
(forholdsregler i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne), hvilket
Kommissionen kan acceptere, eftersom det vil være op til medlemsstaterne at afgøre,
hvordan der skal skrides ind i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne.

3.3. Overførsel af krav fra bilag til artikler

Ændringsforslag 21 har til formål at sikre, at fødevarelovgivningens generelle krav
optræder i artiklerne, ikke i bilagene.

Der er taget hensyn til det mål, der tilsigtes med dette ændringsforslag, i artikel 5 i
den fælles holdning. Rådet har dog ikke medtaget stk. 6 under ændringsforslag 21
(der begrænser slagteripersonalets rolle i forbindelse med undersøgelse af fjerkrækød
og kaninkød) i den fælles holdning. Dermed følger Rådet Kommissionens holdning
med hensyn til ændringsforslag 21.

3.4. Fleksibilitet for små og håndværksmæssige virksomheder

Ændringsforslag 3 og 138 giver mulighed for fleksibilitet for små virksomheder,
traditionelle produktionsmetoder og fjerntliggende områder.

Betragtning 4 og stk. 4-7 i artikel 17 i den fælles holdning afspejler det mål, der
tilsigtes med disse ændringsforslag.
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Ændringsforslag 15, der indeholder en definition af små håndværksmæssige
virksomheder (og som Kommissionen ikke har accepteret), er ikke blevet fulgt af
Rådet.

3.5. Udvalgsprocedure

Ændringsforslag 116, 120, 130 og 131 vedrører udvalgsproceduren (ændring af
bilag, gennemførelsesbestemmelser og overgangsforanstaltninger). I den fælles
holdning er disse emner omfattet af artikel 16, 17 og 18.

3.6. Import

Ændringsforslag 26, 27, 28, 29, 32, 34 og 35 har til formål at medtage importkrav,
som tidligere var indeholdt i bilag III til "Hygiejne 2"-forslaget [KOM(2000) 438 -
2000/0179 COD], i forslaget. I den fælles holdning er disse emner omfattet af artikel
10-15 (som forudsættes omformuleret).

3.7. Oplysninger om fødevarekæden

Flere af Parlamentets ændringsforslag har til formål at indføre fleksibilitet i systemet
for oplysninger om fødevarekæden (oplysninger fra bedriften, der skal ledsage
dyrene til slagteriet). Kommissionen har i den forbindelse accepteret ændringsforslag
47, 48, 49 og 51.

Da mange af kravene til oplysninger om fødevarekæden henhører under
fødevarevirksomhedernes opgaver, har Rådet besluttet at overføre dem til "Hygiejne
2"-forslaget [KOM(2000) 438 - 2000/0179 COD] under hensyntagen til ovennævnte
ændringsforslag. Der er derfor taget hensyn til disse ændringsforslag i afsnit III i
bilag II til "Hygiejne 2"-forslaget.

3.8. Sundhedsmærkning

Rådet har i bilag I, afsnit I, kapitel III, i den fælles holdning medtaget principperne i
ændringsforslag 61 om sundhedsmærkning af fersk kød, som Kommissionen har
accepteret delvist under forudsætning af en omformulering.

Rådet har ikke taget hensyn til ændringsforslag 62, 63, 64 og 65 (afvist af
Kommissionen). Rådet og Kommissionen finder, at sundhedsmærket skal
forbeholdes rødt kød, mens Europa-Parlamentet med sine ændringsforslag ønsker, at
det også skal kunne anvendes til fjerkrækød og kaninkød. Målet med
ændringsforslag 60 (ligeledes afvist af Kommissionen), nemlig at præcisere, at
officielle medhjælpere kan forestå sundhedsmærkningen, er medtaget i den fælles
holdning.
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3.9. Besigtigelse efter slagtning

Bestemmelsen om, at der kan foretages besigtigelse efter slagtning af visse
kategorier af slagtesvin, er medtaget i Kommissionens forslag på grundlag af
videnskabelig rådgivning fra Den Videnskabelige Komité for
Veterinærforanstaltninger med henblik på Folkesundheden. Besigtigelsen vil i givet
fald erstatte den grundige undersøgelse (med indsnit og palpering), der foretages
under de nuværende bestemmelser. Ændringsforslag 109 fjerner muligheden for
besigtigelse og er derfor ikke blevet accepteret af Kommissionen. Rådet har fulgt
Kommissionens forslag, idet det ikke har taget hensyn til ændringsforslag 109.

3.10. Officielle inspektionsopgaver udført af virksomhedens personale

I henhold til Kommissionens tekst kan virksomhedens personale udføre visse
kontrolaktiviteter. Flere af Parlamentets ændringsforslag anfægter i høj grad
princippet om inddragelse af virksomhedens personale i kontrolaktiviteter. Det drejer
sig om ændringsforslag 81, 100, 127, 135, 136, 139 og 140. De er ikke blevet
accepteret af Kommissionen, og Rådet har ikke taget hensyn til dem.

Hvad angår ændringsforslag 83 har Kommissionen og Rådet afvist den del, der
vedrører slagteripersonalet, men den fælles holdning stemmer overens med den
anden del.

I ændringsforslag 87 fastsættes visse betingelser for inddragelse af virksomhedens
personale i den officielle kontrol. Kommissionen har accepteret dele af dette
ændringsforslag. I den fælles holdning er disse dele indarbejdet i artikel 5, stk. 6, og i
bilag I, afsnit III, kapitel III, del A, punkt 2, litra d).

3.11. Tilstedeværelse af en dyrlæge i små slagterier

I ændringsforslag 85, som Kommissionen har accepteret under forudsætning af en
omformulering, anføres det, at spørgsmålet om, hvorvidt der skal være en
embedsdyrlæge til stede i små slagterier, bør besvares ud fra en risikoanalyse.

I den fælles holdning er dette aspekt indarbejdet i bilag I, afsnit III, kapitel II,
punkt 2.

3.12. Uddannelse

Kommissionen har accepteret en lang række ændringsforslag vedrørende
uddannelseskrav til embedsdyrlæger og officielle medhjælpere, nemlig
ændringsforslag 88 (delvist), 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 og 99.

Bilag I, afsnit III, kapitel IV, del B, i den fælles holdning stemmer overens med disse
ændringsforslag.



18  

3.13. Levende toskallede bløddyr og fiskerivarer

De af Parlamentets ændringsforslag om dette emne, som Kommissionen har
accepteret (ændringsforslag 121 og 124), afspejles i artikel 18 (hvad angår test af
bløddyr) og i bilag III, kapitel I (hvad angår den officielle kontrol af akvakulturdyr).

Rådet har også taget hensyn til dele af ændringsforslag 122 (delvist accepteret af
Kommissionen) for at indføre fleksibilitet i prøveudtagningen af levende toskallede
bløddyr.

3.14. Andre tekniske og redaktionelle ændringsforslag

De øvrige ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, tager sigte på at
forbedre forslaget i teknisk og redaktionel henseende.

Rådet har generelt taget hensyn til disse ændringsforslag.

4. KONKLUSION

Den fælles holdning stemmer stort set overens med de af Europa-Parlamentets
ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret. Desuden er der i den fælles
holdning taget hensyn til målene med visse ændringsforslag, som Kommissionen
ikke accepterede. Det gælder dog ikke ændringsforslagene om:

– inddragelse af slagteripersonale i kødkontrollen

– sundhedsmærkning af kød

– besigtigelse af visse typer svinekød.

5. ERKLÆRINGER VEDRØRENDE DEN FÆLLES HOLDNING

Artikel 3, stk. 7

Kommissionen vil undersøge, hvordan nationale lister over autoriserede
virksomheder kan gøres tilgængelige via internet, og hvor hyppigt de som et
minimum skal ajourføres, og vil eventuelt fremsætte forslag herom.

Artikel 5, stk. 6

Sverige ser med tilfredshed, at dette forslag mere end hidtil inddrager
virksomhedsansatte medhjælpere i arbejdet. Dog beklager Sverige, at disse
medhjælpere ikke ligestilles fuldstændigt med officielle medhjælpere hvad angår
arbejdsopgaver - trods kravet om, at de to kategorier af medhjælpere skal have
samme uddannelse og kvalifikationer og skal arbejde under en embedsdyrlæges
tilsyn. Sverige glæder sig desuden over, at man nu kan ajourføre de gældende
bestemmelser gennem udvalgsproceduren, og forventer, at Kommissionen hurtigt
tager bestemmelserne op til fornyet behandling med henblik på en tilpasning af
ordningen med virksomhedsansatte medhjælpere, så disse ligestilles med officielle
medhjælpere.



19  

Artikel 15, stk. 2

Kommissionen bekræfter, at fabriks- og frysefartøjer altid vil blive opført under
navnet på det land, hvis flag de fører, også når et andet land foretager inspektion af
sådanne fartøjer i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, litra b).

Artikel 17, stk. 6

Kommissionen erklærer, at når den hører medlemsstaterne i Den Stående Komité for
Fødevarekæden og Dyresundhed i henhold til artikel 17, stk. 6, vil det ske uden
unødig forsinkelse.

Artikel 21 - Revision

Kommissionen erklærer, at den i rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet om
erfaringerne med gennemførelsen af forordningen, jf. artikel 21, specielt vil se på:

a) om forskellige nationale holdninger til antallet af ansatte skaber problemer med
fødevaresikkerheden

b) om det vil være hensigtsmæssigt at hæve uddannelseskravene til officielle
medhjælpere

c) om det vil være relevant at udvide anvendelsesområdet for de bestemmelser,
der tillader slagtning af opdrættet vildt på bedriften.

Sammen med rapporten vil Kommissionen eventuelt forelægge relevante forslag.

Bilag I, afsnit III, kapitel IV, del B

Kommissionen vil overveje, om det er muligt og ønskeligt at udstrække bilag I, afsnit
III, del B, punkt 8, til også at omfatte tilfælde, hvor officielle medhjælpere udtager
stikprøver og udfører andre analyseopgaver, og vil eventuelt forelægge forslag
herom.

Bilag I, afsnit IV, kapitel IX, del A

Kommissionen vil søge videnskabelig rådgivning om muligheden for at erklære visse
områder officielt fri for cysticercus og vil eventuelt foreslå, at der vedtages
ændringer til bilag I gennem udvalgsproceduren.

Udgifter til officiel kontrol

Rådet og Kommissionen bekræfter, at forordningen ikke berører medlemsstaternes
mulighed for at få omkostningerne ved den officielle kontrol dækket af
fødevarevirksomhederne i overensstemmelse med direktivet om veterinærudgifter,
indtil forordningen om officiel foderstof- og fødevarekontrol vedtages.
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Dyrevelfærd

Sverige anser det for væsentligt, at alle dyr, der ankommer til slagtning, undersøges
af en embedsdyrlæge for at fastslå, om de har lidt under transporten. Sverige er
endvidere af den opfattelse, at en embedsdyrlæge bør være til stede under
slagtningen, bl.a. for at overvåge beskyttelsen af dyrene i forbindelse med bedøvelse
og afblødning. Det er vigtigt, at en embedsdyrlæge er til stede, ikke mindst for at
opretholde forbrugernes tillid til behandlingen af dyrene i forbindelse med
produktionen af kød og kødprodukter. Sverige finder, at der bør indrømmes
undtagelser for små slagterier, hvortil transportafstandene er korte.

Forordning om officiel foderstof- og fødevarekontrol

Rådet og Kommissionen er enige om, at vedtagelsen af forordningen om officiel
foderstof- og fødevarekontrol for at undgå overlapninger bør føre til fjernelse af de
tilsvarende bestemmelser i forordningen om særlige bestemmelser for
tilrettelæggelsen af den officielle kontrol af animalske produkter til konsum, hvis de
mere generelle bestemmelser giver samme høje sundhedsbeskyttelsesniveau. Dette
kan bl.a. berøre bestemmelserne om:

– autorisation af virksomheder, herunder betinget autorisation

– nationale håndhævelsesforanstaltninger

– fastlæggelse af garantier, som tredjelandes kompetente myndigheder skal give
for at kunne eksportere fødevarer til EU

– officiel kontrol af, om de mikrobiologiske kriterier overholdes i forbindelse
med fødevarer og fødevareproduktion.

Herudover er Rådet og Kommissionen enige om, at datoen for anvendelsen af
forordningen om officiel foderstof- og fødevarekontrol bør ligge så tæt som muligt
på datoen for anvendelsen af forordningen om særlige bestemmelser for
tilrettelæggelsen af den officielle kontrol af animalske produkter til konsum.
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2000/0182 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

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

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ophævelse af visse direktiver om fødevarehygiejne og sundhedsmæssige

betingelser for produktion og markedsføring af animalske produkter til konsum og om
ændring af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og Rådets afgørelse 95/408/EF

1. SAGSFORLØB

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet
(dok. KOM(2000) 438 endelig – 2000/0182 (COD):

14. juli 2000.

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 28. marts 2001.

Udtalelse fra Europa-Parlamentets førstebehandling: 3. juni 2003.

Ændret forslag fremsendt: 23. juli 2003.

Vedtagelse af den fælles holdning: 27. oktober 2003
(enstemmigt).

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Dette er femte forslag i en pakke bestående af fem forslag, der skal konsolidere og
ajourføre de gældende fællesskabsbestemmelser om fødevarehygiejne.

Formålet med forslaget er:

� Ophævelse af 17 direktiver om fødevarehygiejne.

� Ændring af andre direktiver, der har direkte forbindelse med fødevarehygiejne.

� Indførelse af en beskyttelses- og standstill-klausul for at sikre, at vigtige
temperaturkrav og mikrobiologiske krav fastholdes, og at
gennemførelsesbestemmelserne på grundlag af de 17 ophævede direktiver
fortsat er gældende.
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3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Anvendelsesdato (artikel 1)

Med hensyn til dette forslag var Rådet især optaget af at sikre, at alle forslagene i
pakken anvendes fra samme dato, og at medlemsstaterne får tilstrækkelig tid til at
tilpasse sig til den nye situation. Rådet besluttede derfor, at det for alle forslagene i
pakken skal gælde, at foranstaltningerne finder anvendelse 18 måneder efter
ikrafttrædelsen og tidligst den 1. januar 2006.

Selv om anvendelsesdatoen i den fælles holdning ikke er identisk med den, der
foreslås i ændringsforslaget fra Europa-Parlamentet, anses Rådets målsætninger ikke
for at være i modstrid med de målsætninger, som Europa-Parlamentet har tilstræbt i
ændringsforslagene vedrørende dette aspekt i pakkens forskellige forslag.

3.2. Andre ændringsforslag i den fælles holdning

3.2.1. Ophævelse af eksisterende direktiver (artikel 2)

Oprindeligt havde Kommissionen medtaget ophævelse af alle eksisterende direktiver
om fødevarehygiejne i pakkens femte forslag.

I den fælles holdning har Rådet ophævet direktiv 93/43/EØF om
levnedsmiddelhygiejne i det første forslag og de resterende 16 direktiver i det femte
forslag. Dette forekommer logisk, eftersom det første forslag erstatter direktiv
93/43/EØF. Målsætningerne med Kommissionens første forslag er dermed opfyldt.

3.2.2. Ændring af andre direktiver, der har direkte forbindelse med fødevarehygiejne
(artikel 3, 5 og 6)

� Kommissionens forslag indeholdt en ophævelse af bilag II til direktiv
92/118/EØF.

I artikel 3 i den fælles holdning har Rådet indført andre ændringer af direktiv
92/118/EØF. Disse nye ændringer sikrer en bedre sammenhæng med fremtidig
fællesskabslovgivning.

� Kommissionens forslag indeholdt en ændring af bilag A til direktiv
89/662/EØF.

I artikel 5 i den fælles holdning har Rådet indført andre ændringer af direktiv
89/662/EØF. Disse nye ændringer sikrer en bedre sammenhæng med fremtidig
fællesskabslovgivning.

� Kommissionens forslag indeholdt en ændring af direktiv 91/67/EØF.
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Dette ændringsforslag er ikke blevet indarbejdet i den fælles holdning, da det med
vedtagelse af direktiv 2002/99/EF (fjerde forslag i hygiejnepakken) er blevet
overflødiggjort.

� I artikel 6 i den fælles holdning har Rådet indført en ændring af Rådets
beslutning 95/408/EF for at sikre, at dets anvendelse forlænges, indtil
hygiejnepakken finder anvendelse. En sådan forlængelse er nødvendig for at
sikre, at gennemførelsesbeslutningerne, der er truffet på grundlag af denne
beslutning (som udløber den 31. december 2003), forbliver gyldige, indtil de
erstattes under det nye retsgrundlag i hygiejnepakken.

3.2.3. Beskyttelses- og standstill-klausul (artikel 4)

Kommissionens forslag indeholdt en beskyttelses- og standstill-klausul for at sikre, at
vigtige temperaturkrav og mikrobiologiske krav fastholdes, og at
gennemførelsesbestemmelser, der er truffet på grundlag af de ophævede retsakter,
fortsat er gældende.

I den fælles holdning har man respekteret disse elementer.

Desuden har Rådet fastsat, at de gennemførelsesbestemmelser, der er baseret på bilag
II til direktiv 92/118/EØF, fortsat skal anvendes (undtagen for beslutning 94/371/EF
om særlige hygiejnebetingelser for afsætning af visse ægtyper, hvis indhold stort set
er blevet indarbejdet i det andet forslag i fødevarehygiejnepakken).

Rådet har også fastsat, at gennemførelsesbestemmelserne i beslutning 95/408/EØF
fortsat skal finde anvendelse. Disse gennemførelsesbestemmelser indeholder lister
over virksomheder i tredjelande, som har tilladelse til at eksportere animalske
fødevarer til EF.

4. KONKLUSION

Kommissionen er tilfreds med, at den fælles holdning tager hensyn til
målsætningerne med Europa-Parlamentets ændringsforslag og til Kommissionens
betænkeligheder med hensyn til forslagets målsætninger.

5. GENERELLE ERKLÆRINGER

Gennemførelsesbestemmelser

For at sikre gennemsigtighed vil Kommissionen overveje, om der skal udarbejdes en
meddelelse med sektoropdelte lister over eksisterende gennemførelsesbestemmelser,
som fortsat finder anvendelse, når de nye hygiejnebestemmelser træder i kraft.
Kommissionen vil desuden i relevante tilfælde overveje, om der skal fremsættes
forslag om ophævelse eller ændring af sådanne bestemmelser.

Kommissionen udtaler, at den agter at foreslå nye bestemmelser om trikiner, der skal
træde i stedet for bestemmelserne i direktiv 77/96/EØF, tilstrækkelig betids til, at de
kan vedtages, inden den nye hygiejnelovgivning træder i kraft.
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Fiskevarer

Kommissionen vil overveje, om der kan opstilles en liste over andre parametre for
behandling af fiskevarer end nedfrysning til en indre temperatur på -20 ºC i 24 timer
eller opvarmning til + 60 ºC, der anerkendes som tilstrækkeligt til at ødelægge
nematodelarver, samt kriterier til kontrol af, om dette mål nås ved den anvendte
behandling. Kommissionen vil eventuelt fremsætte forslag herom.

Forurenende stoffer

Rådet opfordrer Kommissionen til at overveje, om der er behov for harmoniserede
bestemmelser om officiel kontrol eller overvågning af fødevarers indhold af
miljøforurenende stoffer og for foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse
af fællesskabsbestemmelserne, og til i givet fald at fremsætte forslag herom.
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