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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/185 

av 2. februar 2017 

om fastsettelse av overgangsbestemmelser for anvendelsen av visse bestemmelser i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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 første ledd, 

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 første 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 medførte betydelige endringer av de reglene og framgangsmåtene 

som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal overholde. 

Ettersom det i visse tilfeller ville ha medført praktiske problemer å anvende flere av disse reglene og framgangsmåtene 

med umiddelbar virkning, var det nødvendig å vedta overgangstiltak. 

2) Rapporten av 28. juli 2009 fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om erfaringene med anvendelsen av 

Europaparlamentets og Rådets hygieneforordninger (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(3) 

(heretter kalt «rapporten»), gir en faktuell framstilling av alle berørte parters erfaringer, herunder vanskelighetene som 

oppsto i 2006, 2007 og 2008 med gjennomføringen av forordningene. 

3) Rapporten inneholder tilbakemeldinger på erfaringene med overgangsbestemmelsene fastsatt i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2076/2005(4). Rapporten viser også til problemer i forbindelse med lokal levering av små mengder av visse 

næringsmidler og påpeker at en videre avklaring av importvilkårene er nødvendig i tilfeller der nasjonale importregler 

anvendes i fravær av regler fastsatt på unionsplan, samt at kriser på grunn av importerte næringsmidler som inneholder 

både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte produkter), har 

bekreftet behovet for bedre kontroll med slike produkter. 

4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2013(5) fastsatte overgangsbestemmelser for en overgangsperiode til og med  

31. desember 2016 for å muliggjøre en myk overgang til full gjennomføring av de nye reglene og framgangsmåtene. 

Ved fastsettelsen av overgangsperiodens varighet ble det tatt hensyn til at rammereglene for hygiene skulle gjennomgås 

på nytt i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004. 

5) I tillegg er det på grunnlag av informasjonen som er tilkommet i forbindelse med de seneste revisjonene utført av 

inspektører fra Kommisjonens generaldirektorat for helse og næringsmiddeltrygghet, fra vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene og relevante næringsmiddelforetak i Unionen, nødvendig at visse overgangstiltak fastsatt i forordning 

(EU) nr. 1079/2013 opprettholdes i påvente av innføringen av de permanente kravene angitt i preambelen til denne 

forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 29 av 3.2.2017, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 40 

av 16.5.2019, s. 3. 

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

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

(3) KOM(2009) 403 endelig utgave. 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, og om endring av forordning (EF)  

nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2013 av 31. oktober 2013 om fastsettelse av overgangsbestemmelser ved anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 292 av 1.11.2013, s. 10). 
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6) Direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten, fra produsenten til 

sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som leverer dette som ferskt kjøtt direkte til sluttforbrukeren, er unntatt fra 

virkeområdet til forordning (EF) nr. 853/2004. En begrensning av denne bestemmelsen til ferskt kjøtt vil medføre en 

ekstra byrde for små produsenter. Ved forordning (EU) nr. 1079/2013 er det derfor fastsatt et unntak fra bestemmelsene 

i forordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder direkte levering av slike varer på bestemte vilkår, uten at det begrenses til 

ferskt kjøtt. Dette unntaket bør opprettholdes i ytterligere en overgangsperiode fastsatt i denne forordning, mens 

muligheten for et permanent unntak vurderes. 

7) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt visse regler for import av produkter av animalsk 

opprinnelse og sammensatte produkter til Unionen. Ved forordning (EU) nr. 1079/2013 er det fastsatt overgangstiltak 

om unntak fra flere av disse reglene for visse sammensatte produkter for hvilke folkehelsekrav for import til Unionen 

ennå ikke er fastsatt på unionsplan, f.eks. for andre produkter enn dem nevnt i artikkel 3 nr. 1 og 3 i kommisjons-

forordning (EU) nr. 28/2012(1). 

8) Kommisjonen har lagt fram et forslag til forordning om offentlig kontroll i næringsmiddelkjeden som er nær vedtakelse 

i den ordinære regelverksprosedyren. Når den er vedtatt og får anvendelse, skal forordningen utgjøre det rettslige 

grunnlaget for en risikotilpasset strategi for kontroll av sammensatte produkter ved import. Det er nødvendig å gi unntak 

i en ytterligere overgangsperiode på fire år fram til den nye forordningen forventes å komme til anvendelse. 

9) I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 er det tillatt å importere næringsmidler av animalsk 

opprinnelse fra virksomheter som håndterer produkter av animalsk opprinnelse som det i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004 ikke er fastsatt særlige krav til, såframt ikke en harmonisert liste over godkjente tredjestater er opprettet og 

en felles mal for et importsertifikat er fastsatt. Det trengs mer tid til samråd med berørte parter og vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene og i tredjestater, idet det tas hensyn til mulig innvirkning på import av slike 

næringsmidler ved å opprette listen og fastsette malen for importsertifikatet. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes overgangstiltak for anvendelsen av visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) 

nr. 854/2004 for en overgangsperiode fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020. 

Artikkel 2 

Unntak med hensyn til direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr 

Som unntak fra artikkel 1 nr. 3 bokstav d) i forordning (EF) nr. 853/2004 får bestemmelsene fastsatt i nevnte forordning ikke 

anvendelse på en produsents direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten, til 

sluttforbrukeren eller lokale detaljister som leverer direkte til sluttforbrukeren. 

Artikkel 3 

Unntak med hensyn til folkehelsekrav ved import av produkter av animalsk opprinnelse og næringsmidler som 

inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse 

1. Artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004 får ikke anvendelse på import av produkter av animalsk opprinnelse som 

det ikke er fastsatt harmoniserte folkehelsekrav ved import for. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 28/2012 av 11. januar 2012 om fastsettelse av krav til utstedelse av sertifikater for import til og transitt 

gjennom Unionen av visse sammensatte produkter og om endring av vedtak 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009 (EUT L 12 av 

14.1.2012, s. 1). 
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Ved import av slike produkter skal vedkommende medlemsstats folkehelsekrav ved import oppfylles. 

2. Som unntak fra artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som 

importerer næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk 

opprinnelse, med unntak av produktene i artikkel 3 nr. 1 og 3 i forordning (EU) nr. 28/2012, unntas fra kravene i artikkel 6 nr. 4 

i forordning (EF) nr. 853/2004. 

Ved import av slike produkter skal vedkommende medlemsstats folkehelsekrav ved import oppfylles. 

Artikkel 4 

Unntak med hensyn til folkehelsemessige prosedyrer ved import av produkter av animalsk opprinnelse 

Kapittel III i forordning (EF) nr. 854/2004 får ikke anvendelse på import av produkter av animalsk opprinnelse som det ikke er 

fastsatt harmoniserte folkehelsekrav ved import for. 

Ved import av slike produkter skal vedkommende medlemsstats folkehelsekrav ved import oppfylles. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 2. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


