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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 14. juni 2013 

om fastsettelse av overgangstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, og som er innført til Kroatia fra 

tredjestater før 1. juli 2013 

[meddelt under nummer K(2013) 3475] 

(2013/291/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Kroatia, særlig 

artikkel 3 nr. 4, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig  

artikkel 42, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kroatia forventes å tiltre Unionen 1. juli 2013. 

Produkter av animalsk opprinnelse vil være underlagt 

kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av  

særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse(1). Visse produkter av animalsk opprinnelse 

som er innført til Kroatia før denne dato, oppfyller 

imidlertid ikke de relevante regler som er fastsatt i 

nevnte forordning. 

2) Noen av nevnte produkter er blitt frigitt for fri 

omsetning i Kroatia, mens andre ennå ikke er blitt 

underlagt tollprosedyren og fremdeles er under toll-

myndighetenes tilsyn. 

3) For å lette overgangen fra den eksisterende ordning i 

Kroatia til den ordning som følger av anvendelse av 

Unionens regelverk, bør det fastsettes overføringstiltak 

for omsetning av nevnte produkter. 

4) Nevnte produkter bør bare bringes i omsetning på 

hjemmemarkedet i Kroatia på egnede vilkår. Særlig med 

tanke på at det nåværende sporbarhetssystemet ikke er 

tilstrekkelig, bør produkter som ikke oppfyller kravene, 

ikke bearbeides av virksomheter som har tillatelse til å 

sende sine produkter til andre medlemsstater. 

5) Produkter som ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 853/2004, bør ikke innføres til andre medlemsstater. 

For å sikre at det ikke handles med de berørte produkter 

i Unionen bør medlemsstatene gjennomføre egnede 

kontroller i samsvar med rådsdirektiv 89/662/EØF av 

11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel 

innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av 

det indre marked(2). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 18.6.2013,  

s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2014 av  

9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til  

EØS-avtalen, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 5 av 22.1.2015, s. 10. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

6) Eksport av slike produkter til tredjestater bør oppfylle 

kravene i egnede bestemmelser og gjennomføres i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av 

allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregel-

verket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangs-

måter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(3). 

7) Produkter som ett år etter tiltredelsesdatoen ennå ikke er 

eksportert eller frigitt for fri omsetning og brakt i 

omsetning på markedet i Kroatia, og som oppbevares 

under tollmyndighetenes tilsyn, bør destrueres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne beslutning får anvendelse på produkter av animalsk 

opprinnelse som oppfyller følgende vilkår: 

a)  produkter som omfattes av forordning (EF) nr. 853/2004, 

b)  produkter som ikke oppfyller kravene i forordning (EF)  

nr. 853/2004, 

c)  produkter som ble innført til Kroatia fra tredjestater før  

1. juli 2013. 

Artikkel 2 

Produkter av animalsk opprinnelse som er frigitt for fri 

omsetning i Kroatia før 1. juli 2013 

Produkter nevnt i artikkel 1 som er frigitt for fri omsetning i 

Kroatia før 1. juli 2013, kan fortsatt bringes i omsetning på 

Kroatias territorium i en periode på ett år etter nevnte dato, 

forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a)  de må ikke bearbeides av virksomheter som har tillatelse til 

å sende sine produkter til andre medlemsstater, 

b)  de må være påført det nasjonale merket fastsatt i Kroatias 

nasjonale regler som gjelder på datoen for frigivelse for fri 

omsetning, og som ikke er det samme som stempelmerket 

  

(3) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 
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nevnt i avsnitt I kapittel III i vedlegg I til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 854/2004(1), eller identifika-

sjonsmerket nevnt i avsnitt I i vedlegg II til forordning  

(EF) nr. 853/2004. 

Artikkel 3 

Produkter av animalsk opprinnelse som er innført til 

Kroatia, men som ikke er frigitt for fri omsetning før  

1. juli 2013 

Produkter nevnt i artikkel 1 som er innført til Kroatia før  

1. juli 2013, men som ikke er frigitt for fri omsetning før nevnte 

dato, kan bare frigis for fri omsetning i Kroatia og bringes i 

omsetning på Kroatias territorium før 30. juni 2014, forutsatt at 

de oppfyller kravene fastsatt i artikkel 2. 

Artikkel 4 

Forbud mot å sende produkter av animalsk opprinnelse fra 

Kroatia til andre medlemsstater 

1.  Produkter nevnt i artikkel 1 skal ikke sendes fra Kroatia til 

andre medlemsstater. 

2.  Medlemsstatene skal i samsvar med rådsdirektiv 

89/662/EØF, særlig artikkel 3, sikre at produktene nevnt i 

artikkel 1 ikke handles mellom medlemsstatene. 

Artikkel 5 

Eksport til tredjestater 

I en overgangsperiode fram til 1. juli 2014 kan produktene 

nevnt i artikkel 1 fortsatt eksporteres fra Kroatia til tredjestater, 

forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  eksporten må gjennomføres i samsvar med artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 178/2002, 

  

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

b)  alle forsendelser må forlate Kroatias territorium under 

direkte tilsyn av vedkommende myndighet og skal ikke 

krysse andre medlemsstaters territorium, 

c)  alle forsendelser må fraktes i et transportmiddel som er blitt 

forseglet av vedkommende myndighet, og forseglingene må 

kontrolleres på utførselsstedet fra Kroatia. 

Artikkel 6 

Destruksjon av forsendelser under tollmyndighetenes tilsyn 

1. juli 2014 

Forsendelser med produkter nevnt i artikkel 1 som fremdeles er 

under tollmyndighetenes tilsyn 1. juli 2014, skal destrueres 

under tilsyn av vedkommende myndighet. 

Alle utgifter til destruksjon av slike forsendelser skal belastes 

eieren av forsendelsen. 

Artikkel 7 

Anvendelse 

Denne beslutning får anvendelse med forbehold for at og fra 

den dag tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft. 

Artikkel 8 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 14. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  


