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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 
særlig artikkel 9,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter 
av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2), særlig 
artikkel 16, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005(3) 
fastsettes overgangsordninger for gjennomføringen av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, 
(EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004.

2) I artikkel 6 i kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005(4) 

visse produkter av animalsk opprinnelse i henhold til 
forordning (EF) nr. 853/2004. Disse produktene er 
fastsatt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 
og omfatter froskelår og snegler, gelatin, kollagen, 

biavlsprodukter.

3) I forordning (EF) nr. 2076/2005 artikkel 7 nr. 4 fastsettes 
unntak fra vedlegg VI til forordning (EF) 2074/2005 
for produktene nevnt i det vedlegget og som innehar de 

fellesskapsregler i kraft før 1. januar 2006 dersom de 
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er relevant, og med nasjonale regler gjennomført av 
medlemsstatene før den dato i andre tilfeller, og som kan 
importeres til Fellesskapet fram til 1. mai 2007.

4) For å unngå forstyrrelser i handelen og administrative 
vanskeligheter ved innførselssteder til Fellesskapet som 

signert før 1. mai 2007, være tillatt etter 1. mai 2007 fram 
til 30. juni 2007 for import til Fellesskapet av produktene 
nevnt i forordningens vedlegg VI.

på konsum har blitt fastsatt i vedlegg III til forordning  
(EF) nr. 853/2004. I forordning (EF) nr. 2076/2005 
artikkel 7 nr. 3 er det imidlertid fastsatt et unntak fra det 
vedlegget for virksomheter i tredjestater som produserer 

Det bør derfor fastsettes overgangsordninger for å tillate 
import av slike produkter til Fellesskapet dersom de 

som gjelder før ikrafttredelsen av kommisjonsforordning  
(EF) nr. 1664/2006, fram til 31. desember 2007.

6) I henhold til forordning (EF) nr. 2076/2005 artikkel 17 
gis det tillatelse til visse tredjestater som enda ikke har 
blitt kontrollert av Fellesskapet til å eksportere levende 

i samsvar med modellen fastsatt i kommisjonsvedtak 
95/328/EF(5 6), som inneholder attestasjon 
med hensyn til aspekter som kun angår menneskers 

ved forordning (EF) nr. 2074/2005, og som omfatter 
aspekter som angår både mennesker og dyrs helse, legges 

hensyn til klarhet og rettssikkerhet, og for å redusere 
den administrative byrden, er det derfor nødvendig 

 
(EF) nr. 2074/2005.

(5)  Vedtaket sist endret ved vedtak 2004/109/EF 

(6
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Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2076/2005 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 7 nr. 4 skal lyde:

forordning (EF) nr. 2074/2005 skal følgende gjelde:

a) Fram til 30. juni 2007 er det tillatt å importere 
produkter til Fellesskapet som er nevnt i det vedlegget, 

harmoniserte fellesskapsregler i kraft før 1. januar 
2006 dersom de er relevant, og med nasjonale regler 
gjennomført av medlemsstatene før den dato i andre 
tilfeller, behørig utfylt og underskrevet før 1. mai 2007.

b) Fram til 31. desember 2007 er det tillatt å importere 

gjaldt før ikrafttredelsen av kommisjonsforordning 

 (EF) nr. 2074/2005, behørig utfylt og underskrevet før 
31. oktober 2007.»

2. I artikkel 17 nr. 2 skal bokstav b) lyde:

«b)  Vedkommende myndighet i den importerende 
medlemsstaten skal sikre at disse importerte 
produktene kun omsettes på hjemmemarkedet eller 
på hjemmemarkeder som tillater den samme typen 
import.»

3. I artikkel 17 nr. 2 skal ny bokstav c) lyde:

«c)  Vedkommende myndighet i tredjestaten eller territoriet 
skal vedta hensiktsmessige tiltak for å sikre at de 
nevnte importerte produktene fra og med 31. oktober 

modellene fastsatt i vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 2074/2005.

behørig utfylt og underskrevet i henhold til nasjonale 
regler som gjelder før 31. oktober 2007, kan imidlertid 
importeres til Fellesskapet fram til 31. desember 2007.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft 1. mai 2007.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

___________


