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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/    /EF

af

om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og

sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse

animalske produkter til konsum og om ændring

af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og

Rådets afgørelse 95/408/EF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, navnlig artikel 37, 95 og

152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

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

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

                                                
1 EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 132 og EUT C.
2 EFT C 155 af 29.5.2001, s. 39.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af den 3.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets

fælles holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT), og Europa-Parlamentets holdning af
... (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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ud fra følgende betragtninger:

(1) Flere direktiver fastlægger dyresundheds- og folkesundhedsbestemmelser for produktion og

afsætning af animalske produkter.

(2) Følgende retsakter indeholder nye bestemmelser om ændring og ajourføring af disse direkti-

ver:

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2003 af          om fødevare-

hygiejne1

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2003 af          om særlige

hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer2

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2003 af          om særlige

bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til

konsum3 og

– Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelserne for

produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum4.

                                                
1 Jf. s.   i denne EUT.
2 Jf. s.   i denne EUT.
3 Jf. s.   i denne EUT.
4 EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.
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(3) De tidligere direktiver bør derfor ophæves. Da forordning (EF) nr. .../2003* om fødevarehygi-

ejne fastsætter, at Rådets direktiv 93/43/EØF af 14. juli 1993 om levnedsmiddelhygiejne1

ophæves, ophæver dette direktiv kun direktiver om animalske produkter.

(4) Bestemmelserne i Rådets direktiv 72/462/EØF2 bør fortsat kun gælde ved indførsel af levende

dyr, idet de nye hygiejneregler og direktiv 2002/99/EF træder i stedet for dets regler om fersk

kød og kødprodukter.

(5) Det er imidlertid nødvendigt at fastsætte, at visse gennemførelsesbestemmelser fortsat skal

være gældende, indtil de nødvendige foranstaltninger er truffet under de nye retlige rammer.

(6) Ændringer af Rådets direktiv 89/662/EØF3 og 92/118/EØF4 og af Rådets afgørelse

95/408/EF5 er også nødvendige for at tage hensyn til omarbejdelsen -

                                                
* Note til EUT: Indsæt nr. på forordning nævnt i 1. led i betragtning nr. 2).
1 EFT L 175 af 19.7.1993, s. 1.
2 Rådets direktiv 72/462/EØF af 12 december 1972 om sundhedsmæssige og

veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg og svin samt fersk kød
fra tredjelande (EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28). Senest ændret ved Rådets forordning
(EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

3 Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i
Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (EFT L 395 af 30.12.1989,
s. 13). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

4 Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundheds-
mæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så
vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som om-
handlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv
90/425/EØF (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49). Senest ændret ved Kommissionens afgørelse
2003/42/EF (EUT L 13 af 18.1.2003, s. 24).

5 Rådets beslutning 95/408/EF af 22. juni 1995 om betingelserne for opstilling i en overgangs-
periode af midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan ind-
føre visse animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr (EFT L 243 af
11.10.1995, s. 17). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I dette direktiv forstås ved "relevant dato" den dato, fra hvilken forordning (EF) nr. .../2003*,

nr. .../2003** og nr. .../2003*** finder anvendelse.

Artikel 2

Følgende direktiver ophæves med virkning fra den relevante dato:

1) Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. juni 1964 om sundhedsmæssige problemer vedrørende

handelen med fersk kød inden for Fællesskabet,1

2) Rådets direktiv 71/118/EØF af 15. februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse

med handel med fjerkrækød,2

3) Rådets direktiv 72/461/EØF af 12. december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer ved-

rørende handel med fersk kød inden for Fællesskabet,3

4) Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse med

indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande,4

                                                
* Note til EUT: Indsæt nr. på forordning nævnt i 1. led i betragtning nr. 2.
** Note til EUT: Indsæt nr. på forordning nævnt i 2. led i betragtning nr. 2.
*** Note til EUT: Indsæt nr. på forordning nævnt i 3. led i betragtning nr. 2.
1 EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64. Senest ændret ved direktiv 95/23/EF (EFT L 243 af

11.10.1995, s. 7).
2 EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.
3 EFT L 302 af 31.12.1972, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.
4 EFT L 26 af 31.1.1977, s. 67. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.
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5) Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbin-

delse med handel med kødprodukter inden for Fællesskabet,1

6) Rådets direktiv 80/215/EØF af 22. januar 1980 om veterinærpolitimæssige problemer i

forbindelse med samhandelen med kødprodukter inden for Fællesskabet,2

7) Kommissionens direktiv 89/362/EØF af 26. maj 1989 om almindelige hygiejnebestemmelser

for mælkeproduktionsbedrifter,3

8) Rådets direktiv 89/437/EØF af 20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbin-

delse med produktion og afsætning af ægprodukter,4

9) Rådets direktiv 91/492/EØF af 15. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion

og afsætning af levende toskallede bløddyr,5

10) Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion

og afsætning af fiskerivarer,6

11) Rådets direktiv 91/494/EØF af 26. juni 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for handel

inden for Fællesskabet med fersk fjerkrækød og for indførsel heraf fra tredjelande,7

                                                
1 EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.
2 EFT L 47 af 21.2.1980, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.
3 EFT L 156 af 8.6.1989, s. 30.
4 EFT L 212 af 22.7.1989, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.
5 EFT L 268 af 24.9.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.
6 EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.
7 EFT L 268 af 24.9.1991, s. 35. Senest ændret ved direktiv 1999/89/EF (EFT L 300 af

23.11.1999, s. 17).
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12) Rådets direktiv 91/495/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige og dyresundheds-

mæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af kaninkød og kød af op-

drættet vildt,1

13) Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige

problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende vildt og afsætning af kød heraf,2

14) Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og af-

sætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter,3

15) Rådets direktiv 92/48/EØF af 16. juni 1992 om fastsættelse af minimumshygiejneregler for

fiskerivarer fremstillet om bord på visse fartøjer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1,

litra a), nr. i), i direktiv 91/493/EØF4, og

16) Rådets direktiv 94/65/EF af 14. december 1994 om krav til fremstilling og afsætning af

hakket kød og tilberedt kød.5

                                                
1 EFT L 268 af 24.9.1991, s. 41. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.
2 EFT L 268 af 14.9.1992, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.
3 EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.
4 EFT L 187 af 7.7.1992, s. 41.
5 EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.
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Artikel 3

Direktiv 92/118/EØF ændres som følger med virkning fra den relevante dato:

1) alle henvisninger til "bilag I og II" ændres til henvisninger til "bilag I"

2)  i artikel 4, stk. 1, udgår ordene "samt i bilag II for så vidt angår den offentlige sundhed", og

3) bilag II ophæves.

Artikel 4

1. Med virkning fra den relevante dato betragtes henvisninger til direktiverne omhandlet i

artikel 2 eller bilag II til direktiv 92/118/EØF som henvisninger til henholdsvis:

a) forordning (EF) nr. .../2003*

b) forordning (EF) nr. .../2003**, eller

c) direktiv 2002/99/EF.

2. Indtil vedtagelsen af mikrobiologiske kriterier og temperaturkontrolbestemmelser i overens-

stemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. .../2003*** finder sådanne kriterier eller bestemmelser

i direktiverne i artikel 2 eller i bilag II til direktiv 92/118/EØF, eller gennemførelsesbestemmelserne

hertil fortsat anvendelse.

                                                
* Note til EUT: Indsæt nr. på forordning nævnt i 2. led i betragtning nr. 2.
** Note til EUT: Indsæt nr. på forordning nævnt i 3. led i betragtning nr. 2.
*** Note til EUT: Indsæt nr. på forordning nævnt i 1. led i betragtning nr. 2.
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3. Indtil vedtagelsen af de nødvendige bestemmelser på grundlag af forordning (EF)

nr. .../2003*, nr. .../2003**, nr. .../2003*** og direktiv 2002/99/EF, finder følgende retsakter fortsat

tilsvarende anvendelse:

a) gennemførelsesbestemmelser vedtaget på grundlag af direktiverne som omhandlet i artikel 2

b) gennemførelsesbestemmelser vedtaget på grundlag af bilag II til direktiv 92/118/EØF, bortset

fra beslutning 94/371/EF1

c) gennemførelsesbestemmelser vedtaget på grundlag af direktiv 72/462/EØF, og

d) midlertidige lister over tredjelande og tredjelandsvirksomheder opstillet i overensstemmelse

med beslutning 95/408/EF.

Artikel 5

1. Fra den 1. januar 2005 gælder dyresundhedsreglerne i direktiv 72/462/EØF fortsat kun i for-

bindelse med indførsel af levende dyr.

2. Fra den relevante dato gælder direktiv 72/462/EØF kun i forbindelse med indførsel af levende

dyr.

                                                
* Note til EUT: Indsæt nr. på forordning nævnt i 1. led i betragtning nr. 2.
** Note til EUT: Indsæt nr. på forordning nævnt i 2. led i betragtning nr. 2.
*** Note til EUT: Indsæt nr. på forordning nævnt i 3. led i betragtning nr. 2.
1 EFT L 168 af 2.7.1994, s. 34.
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Artikel 6

Direktiv 89/662/EØF ændres som følger med virkning fra den relevante dato:

1) Henvisningerne:

a) i artikel 1 til "produkter af animalsk oprindelse, der er omfattet af de i bilag A anførte

direktiver" og

b)  i artikel 4, stk. 1, til "de produkter, der er fremstillet i overensstemmelse med de i bi-

lag A nævnte direktiver"

ændres til "animalske produkter, der er omfattet af retsakterne i bilag A".
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2) Bilag A affattes således:

"BILAG A

KAPITEL I

Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelserne for pro-

duktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2003† om særlige hygiejnebestemmel-

ser for animalske fødevarer**

KAPITEL II

Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundheds-

mæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så

vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som om-

handlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv

90/425/EØF***

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sund-

hedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum****

__________

* EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.
** EUT L ...††

*** EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/42/EF
(EF L 13 af 18.1.2003, s. 24).

**** EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 808/2003 (EUT L 117 af 13.5.2003, s. 1).".

                                                
† Note til EUT: Indsæt her nummer og dato på forordningen omhandlet i 2. led i betragtning

nr. 2.
†† Note til EUT: Indsæt her referencen vedrørende offentliggørelsen af forordningen omhandlet i

2. led, i betragtning nr. 2.
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Artikel 7

Artikel 9 i beslutning 95/408/EF affattes med virkning fra dette direktivs ikrafttræden således:

"Artikel 9

Denne beslutning anvendes indtil den "relevante dato", som fastlagt i artikel 1 i Europa-Parlamen-

tets og Rådets direktiv 2003/.../EF† af ... om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygi-

ejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum.*

__________

* EUT L††".

Artikel 8

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efter-

komme dette direktiv senest på den relevante dato. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, skal de ved vedtagelsen indeholde en

henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De

nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

                                                
† Note til EUT: Indsæt nummer og dato på dette direktiv.
†† Note til EUT: Indsæt referencen vedrørende offentliggørelsen af dette direktiv.
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Artikel 9

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

I juli 2000 forelagde Kommissionen et direktiv om ophævelse af visse direktiver om lev-

nedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske

produkter til konsum og om ændring af direktiv 89/662/EØF og 91/67/EØF.

Europa-Parlamentet afgav udtalelse om forslaget til direktiv i juni 2003. Det Økonomiske og

Sociale Udvalg afgav udtalelse i marts 2001.1

Rådet vedtog, på baggrund af disse udtalelser, sin fælles holdning den 27. oktobe  2003.

II. MÅL

Forslaget til direktiv er det femte i en pakke med fem forslag, der har til formål at konsolidere,

ajourføre og forenkle fællesskabslovgivningen om fødevarehygiejne, samtidig med at der sik-

res et højt niveau for beskyttelse af folkesundheden. Rådet vedtog fælles holdninger om alle

fire forslag, som er omfattet af proceduren om fælles beslutningstagning på samme tid.2

Direktivet indeholder oprydningsforanstaltninger, som skal muliggøre overgangen fra de nu-

værende hygiejneregler til den nye hygiejnelovgivning. Nærmere bestemt:

•  ophæves en række eksisterende direktiver, som fastlægger hygiejne- eller sundhedsreg-

ler for visse animalske produkter

•  ændres anvendelsen af andre eksisterende direktiver og en beslutning i højere eller min-

dre grad, og

•  forbliver eksisterende gennemførelsesforanstaltninger i kraft, indtil de nødvendige

foranstaltninger kan træffes i henhold til den nye hygiejnelovgivning.

                                                
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
indførsel af animalske produkter til konsum.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Anvendelsesdato (artikel 1)

Rådet er enigt om, at alle elementer i hygiejnepakken bør træde i kraft samtidigt. Det

mener imidlertid, at en udtrykkelig erklæring herom vil give en større retssikkerhed. I

den fælles holdning definerer direktivets artikel 1 derfor anvendelsesdatoen for de tre

forordninger om de nye hygiejneregler som den "relevante dato". I henhold til de føl-

gende artikler træder de nødvendige foranstaltninger i kraft fra denne dato.

Den fælles holdning er således i overensstemmelse med den eneste ændring i Europa-

Parlamentets førstebehandlingsudtalelse.

B. Ophævelse af eksisterende direktiver (artikel 2)

Ifølge den fælles holdnings artikel 2 ophæves de eksisterende direktiver om regler for

animalske produkter. Ifølge artikel 17 i den fælles holdning om forordningen vedrø-

rende fødevarehygiejne ophæves direktiv 93/43/EØF, som fastlægger hygiejneregler for

alle slags fødevarer.

C. Direktiv 92/118/EØF (artikel 3)

Ud over ophævelsen af bilag II til direktiv 92/118/EØF indeholder den fælles holdning

også konsekvensændringer af andre bestemmelser i dette direktiv.
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D. Fortolkende klausul og "saving clause" (artikel 4)

I Artikel 4, stk. 1, fastsættes, at henvisninger til de bestemmelser, som ophæves i med-

før af artikel 2 og 3, fortolkes som henvisninger til de nye hygiejne- og sundhedsregler.

Ifølge artikel 4, stk. 3, forlænges anvendelsesperioden for visse gældende gennemfør-

selsregler. Sammenholdt med Kommissionens oprindelige forslag fremgår det, at be-

stemmelsen

•  præciserer, at det er muligt at ophæve sådanne regler uden at erstatte dem med

nye, hvis de ikke længere er nødvendige

•  omfatter midlertidige lister over tredjelande og tredjelandsvirksomheder som er

udarbejdet i henhold til beslutning 95/408/EF

•  omfatter gennemførelsesregler vedtaget på grundlag af direktiv 76/462/EØF, og

•  ikke omfatter beslutning 94/371/EF, da dens regler ikke tilfører noget nyt til de

nye forordninger.

Bestemmelsen om sundhedsmærkning i artikel 3, stk. 3, i Kommissionens oprindelige

forslag er ikke længere nødvendig, eftersom de nye hygiejneforordninger indeholder de

relevante bestemmelser.

E. Tilpasning af eksisterende lovgivning (artikel 5, 6 og 7)

Konsekvensændringer som følge af ændringerne af direktiv 89/662/EØF er indarbejdet i

den fælles holdning.

Direktiv 91/67/EØF ændres ikke, da vedtagelsen af direktiv 2002/99/EF har gjort dette

overflødigt.

Beslutning 95/408/EF ændres, så den kan anvendes, indtil den nye hygiejnelovgivning

træder i kraft. Dette er nødvendigt, fordi beslutningen udløber den 31. december 2003,

og et nyt retsgrundlag med henblik på udformning og ajourføring af listen over tredje-

lande og tredjelandsvirksomheder ikke foreligger før efter vedtagelsen af hygiejnepak-

ken.
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Den fælles holdning inderholder også en bestemmelse, som tilpasser anvendelsesområ-

det for direktiv 72/462/EØF. Da de nye hygiejneregler overflødiggør dets regler om

fersk kød og kødprodukter, skal direktivets krav kun gælde for import af levende dyr.

IV. KONKLUSION

Rådet ser med tilfredshed på, at Kommissionen accepterer dets fælles holdning, og at udkastet

til forordning er i overensstemmelse med formålet med den ændring, som Europa-Parlamentet

vedtog ved førstebehandlingen. Rådet håber, at det betyder, at direktivet og resten af hygiej-

nepakken hurtigt kan vedtages.

________________________
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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.



12133/03 iam/LSN/hl/JPJ/nlk 3
DG B I    DA

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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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.
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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.
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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.


