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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1380/2011
af 21. december 2011
om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår de særlige betingelser for avls- og
brugsstrudsefugle
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af
30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for
samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg
samt for indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 25,
stk. 1, litra b), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I bilag VIII til Kommissionens forordning (EF) nr.
798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en
liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter,
hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til
og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrø
rende udstedelse af veterinærcertifikat (2) er der fastsat
særlige betingelser for import af avls- og brugsfjerkræ,
bortset fra strudsefugle, samt for import af rugeæg og
daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle.
I henhold til del II, punkt 2, i nævnte bilag skal daggamle
kyllinger, som ikke opdrættes i den medlemsstat, hvortil
rugeæggene blev importeret, transporteres direkte til det
endelige bestemmelsessted og holdes der i en periode på
mindst tre uger fra udklækningsdatoen. Dette krav
fremgår af del I af det relevante standardveterinærcerti
fikat for daggamle kyllinger, der findes i bilag IV til
direktiv 2009/158/EF.
I bilag IX til forordning (EF) nr. 798/2008 er der fastsat
særlige betingelser for import af avls- og brugsstrudse
fugle samt rugeæg og daggamle kyllinger heraf. Disse
særlige betingelser omfatter ikke for øjeblikket en
bestemmelse vedrørende strudsefugle svarende til den,
der er fastsat for fjerkræ i del II, punkt 2, i bilag VIII
til forordningen.

(4)

Erfaringerne med anvendelsen af bestemmelsen vedrø
rende fjerkræ viser, at den bør udvides til også at
omfatte daggamle kyllinger af strudsefugle.

(5)

Forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I bilag IX til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes punkt 3 i del
II således:
»3. Strudsefugle klækket af importerede rugeæg skal holdes
på rugeriet i mindst tre uger fra udklækningsdatoen, eller
de skal holdes på de(n) virksomhed(er), hvortil de er sendt
efter klækning, i mindst tre uger.
Hvis de daggamle kyllinger af strudsefugle ikke opdrættes
i den medlemsstat, hvortil rugeæggene blev importeret,
skal de transporteres direkte til det endelige bestemmel
sessted (som anført i rubrik I.10 og I.11 i sundhedscer
tifikatet, standardformular 2 i bilag IV til Rådets direktiv
2009/158/EØF (*)), og holdes der i en periode på mindst
tre uger fra udklækningsdatoen.
___________
(*) EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. februar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2011.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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