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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 555/2013

2020/EØS/57/06

av 14. juni 2013
om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til transitt av visse animalske biprodukter
fra Bosnia-Hercegovina(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR ––

passering av de kroatiske grensekontrollstasjonene Nova
Sela og Ploče, må disse grensekontrollstasjonene
oppføres på listen i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF så
snart de tekniske vilkår for godkjenning av disse er
oppfylt.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av
hygieneregler for animalske biprodukter og avledede
produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving
av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske
biprodukter)(1), særlig artikkel 41 nr. 3 annet ledd og artikkel
42 nr. 2 bokstav a), og

4)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller
Rådet har motsatt seg dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger:
Artikkel 1
1)

2)

3)

Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av
25. februar 2011
om
gjennomføring
av
europaparlamentsog
rådsforordning
(EF)
nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for
animalske biprodukter og avledede produkter som ikke
er beregnet på konsum, og om gjennomføring av
rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og
produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på
grensen i henhold til nevnte direktiv(2) er det fastsatt
gjennomføringstiltak for hygieneregler for animalske
biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet
på konsum.

Det må fastsettes særlige vilkår for transitt gjennom
Unionen av forsendelser av animalske biprodukter og
avledede produkter fra Bosnia-Hercegovina til
tredjestater på grunn av geografiske forhold og
behovet for å opprettholde tilgang til den kroatiske
havnen Ploče etter Kroatias tiltredelse til Unionen.

Ved kommisjonsvedtak 2009/821/EF(3) er det fastsatt en
liste over godkjente grensekontrollstasjoner, visse regler
for inspeksjoner som skal utføres av Kommisjonens
veterinærsakkyndige, samt veterinærenheter i TRACES.
Ettersom transitt gjennom Unionen av forsendelser av
de berørte animalske biprodukter fra BosniaHercegovina til tredjestater bare kan finne sted ved

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 18.6.2013,
s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2015 av
25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I
(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 1.
(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.
(2) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1.
(3) EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1.

I forordning (EU) nr. 142/2011 skal ny artikkel 29a lyde:
«Artikkel 29a
Særlige krav til transitt gjennom Kroatia av animalske
biprodukter fra Bosnia-Hercegovina beregnet på
tredjestater
1.
Transport på vei gjennom Unionen av forsendelser
av animalske biprodukter og avledede produkter fra
Bosnia-Hercegovina beregnet på tredjestater direkte
mellom
grensekontrollstasjonen
Nova
Sela
og
grensekontrollstasjonen Ploče skal være tillatt, forutsatt at
følgende vilkår er oppfylt:

a) forsendelsen er forseglet med et segl med
løpenummer av den offentlige veterinæren på
innførselsgrensekontrollstasjonen,

b) dokumentene som ledsager forsendelsen, nevnt i
artikkel 7 i direktiv 97/78/EF, på hvert ark er stemplet
med ordene «BARE FOR TRANSITT GJENNOM
EU TIL TREDJESTATER» av den offentlige
veterinæren på innførselsgrensekontrollstasjonen,

c) kravene til framgangsmåte fastsatt i artikkel 11 i
direktiv 97/78/EF er oppfylt og

d) den offentlige veterinæren på innførselsgrensekontrollstasjonen på det felles veterinærdokument til bruk ved
import, nevnt i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 136/2004, har attestert at forsendelsen er godkjent
for transitt.
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2.
Lossing eller lagring, som definert i artikkel 12 nr. 4
eller i artikkel 13 i direktiv 97/78/EF, av slike forsendelser
i Unionen skal ikke være tillatt.
3.
Vedkommende myndighet skal utføre regelmessige
revisjoner for å sikre at det antall forsendelser og de
mengder produkter som forlater Unionen, er i samsvar
med det antall og de mengder som føres inn i Unionen.»
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Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft med forbehold for at og fra den
dag tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft.
Den får anvendelse fra den dato endringene av vedtak
2009/821/EF, som gjelder oppføring av postene for Nova Sela
og Ploče i vedlegg I til nevnte vedtak, får anvendelse.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 14. juni 2013.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
__________

