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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1973 

av 30. oktober 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til offentlig kontroll av fiskerivarer som er 

fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som innføres til Unionen etter å ha blitt omlastet i 

tredjestater, og om fastsettelse av en hygienesertifikatmodell for disse varene(*) 

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 annet 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 annet 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å verne menneskers og dyrs helse anses produkter fra Unionen som, med eller uten lagring, omlastes i tredjestater, 

for ikke lenger å oppfylle kravene som er fastsatt for produktene i Unionens regelverk. I rådsdirektiv 97/78/EF(3) er det 

derfor fastsatt at medlemsstatene har plikt til å sikre at det gjennomføres veterinærkontroll av forsendelser av slike 

produkter som innføres til Unionen fra tredjestater. 

2) I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige hygieneregler for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak med 

hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder fiskerivarer. Videre er det i forordning (EF) nr. 854/2004 

fastsatt regler for den offentlige kontrollen som skal gjennomføres av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum. I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 skal et dokument som oppfyller visse krav, følge forsendelser av 

animalsk opprinnelse når de innføres til Unionen, og offentlig kontroll av disse produktene skal skje i samsvar med 

nevnte forordning. 

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005(4) inneholder modeller for hygienesertifikater og for dokumenter som i 

henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 skal brukes ved import av visse produkter av animalsk 

opprinnelse, herunder et dokument for import av fiskerivarer, som står i vedlegg VI til forordningen. 

4) Medlemsstatene og berørte organisasjoner har anmodet Kommisjonen om å utarbeide en hygienesertifikatmodell for 

forsendelser av fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som, 

med eller uten lagring, omlastes i tredjestater, som skal underskrives av vedkommende myndighet i tredjestaten, med 

henblikk på å harmonisere de opplysningene som skal gis når slike forsendelser innføres til Unionens territorium. 

5) Hygienesertifikatmodellen bør vise særskilt til de relevante bestemmelsene om ilandføring, lossing og lagring av 

fiskerivarer fastsatt i avsnitt VIII kapittel II og VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 31.10.2017, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 852/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27). 
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6) Hygienesertifikatmodellen bør også kunne brukes i det elektroniske systemet TRACES (Trade Control and Expert 

System)(1), som brukes til utveksling av hygienesertifikater mellom tredjestater og medlemsstatene. 

7) Det er derfor hensiktsmessig å fastsette en harmonisert modell for hygienesertifikater som skal undertegnes av 

vedkommende myndighet i tredjestaten der fiskerivarene omlastes før de sendes til Unionen. 

8) Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres. 

9) 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 

I forordning (EF) nr. 2074/2005 gjøres følgende endringer: 

a) Ny artikkel 6c skal lyde: 

«Artikkel 6c 

Krav om offentlig kontroll av fiskerivarer som er fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som 

innføres til Unionen etter å ha blitt omlastet i tredjestater med eller uten lagring 

1. Fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som, med eller uten 

lagring, er blitt losset i tredjestater før de innføres til Unionen med et annet transportmiddel, må følges av et hygienesertifikat 

som er utstedt av vedkommende myndighet i den aktuelle tredjestaten og utfylt i samsvar med hygienesertifikatmodellen i 

vedlegg VI tillegg VIII. 

2. Tredjestaten der omlastingen finner sted, må være oppført på en liste som fastsatt i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 854/2004. 

3. Dersom fiskerivarene nevnt i nr. 1 losses og transporteres til et lagringsanlegg som ligger i tredjestaten nevnt i samme 

nummer, skal lagringsanlegget være oppført på en liste som fastsatt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004. 

4. Dersom fiskerivarene nevnt i nr. 1 lastes i et fartøy som fører en tredjestats flagg, må denne tredjestaten og fartøyet 

være oppført på en liste som fastsatt i henholdsvis artikkel 11 nr. 1 og artikkel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004. 

Containerfartøyer som brukes til å transportere fiskerivarer i containere, er unntatt fra dette kravet.» 

b) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2018. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF (EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 skal nytt tillegg VIII lyde: 

«Tillegg VIII til vedlegg VI 

Modell for hygienesertifikat for fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer 

som fører en medlemsstats flagg, og som er omlastet i tredjestater med eller uten lagring 

Veterinærattest ved import til EU 
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I.1.  Avsender I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a 

Navn I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

Adresse I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

Tlf.  

I.5.  Mottaker 

Navn  

Adresse 

Postnr. 

Tlf. 

I.6. 

I.7.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8.  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10.  

        

I.11.  Opprinnelsessted 

Navn 

Godkjennings-/registreringsnr.  

Adresse 

I.12. 

I.13.  Lastested  

Adresse 

I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  Skip   Jernbanevogn  

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

 Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon: 

Dokumentreferanse: 

I.17.  

 I.18.  Varebeskrivelse  I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

 I.21.  Produkttemperatur   I.22. Antall kolli 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst   
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I.23. Forseglingsnr./containernr. I.24.  Type emballasje 

I.25. Varer sertifisert til: 

Konsum  

I.26. I.27.  For import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varen 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Type behandling Fartøyets/fartøyenes 

godkjennings-/ 

registreringsnr.(*) 

Antall kolli Nettovekt 
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STAT Fiskerivarer som er omlastet i tredjestater 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

II.1.  Helseattestasjon 

Undertegnede offentlige inspektør erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) 

nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 og attesterer at fiskerivarene beskrevet ovenfor 

—  er blitt ilandført og losset under hygieniske forhold fra det eller de godkjente/registrerte fartøyene  ..........................................  

(angi godkjennings-/registreringsnummer og navn på flaggstaten(e)) i samsvar med de relevante kravene fastsatt i avsnitt 

VIII kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

— dersom det er relevant, har vært lagret på godkjent kjølelager ................................................................  (angi godkjennings-

nummer) i samsvar med de relevante kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

— dersom det er relevant, er blitt lastet om bord under hygieniske forhold i det eller de godkjente fartøyene  ..............................  

(angi medlemsstaten(e)s eller tredjestaten(e)s godkjenningsnummer samt navn på flaggstaten(e) eller flaggtredjestaten(e)) i 

samsvar med de relevante kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel I og VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

— dersom det er relevant, er blitt lastet i en container ................................................................ (angi containernummer) eller i 

en lastebil ............................................................................................................................... (angi kjennemerke på lastebil 

og tilhenger) eller i et fly  ........................................................................................................ (angi rutenummer) i samsvar 

med kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

—  følges av utskrift(**) av fangstdagboken/-bøkene eller relevante deler av den/dem(**). 

(**) Elektronisk format godtas også. 

Merknader  

Del I: 

—  Rubrikk I.7: Angi navnet på avsendertredjestaten. 

—  Rubrikk I.11: Opprinnelsessted: Angi navn, adresse og godkjenningsnummer på kjølelageret i avsendertredjestaten eller, dersom 

varene ikke har vært lagret på kjølelager, navn og godkjennings- eller registreringsnummer på det opprinnelige fartøyet som fører 

medlemsstatsflagg. 

—  Rubrikk I.15: Angi transportmiddelet fra avsendertredjestaten. For fryse-/kjølefartøyer angis navn, godkjenningsnummer og 

flaggstat, for fiskefartøyer angis registreringsnummer og flaggstat. Dersom transportmiddelet er container, lastebil eller fly, angis 

samme opplysninger som i del II.1 fjerde strekpunkt. 

—  Rubrikk I.19: Bruk følgende relevante HS-koder fra Verdens tollorganisasjon: 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 

1516, 1518, 1603, 1604, 1605, 2106. 

—  Rubrikk I.23: Container-/forseglingsnummer: Forseglingsnummer angis bare dersom containeren ble forseglet under tilsyn av 

vedkommende myndighet som utsteder sertifikatet. 

—  Felt I.28: Type behandling: Angi om varen er kjølt, fryst eller foredlet. 

(*) Omfatter fiskefartøyer, fabrikkskip, frysefartøyer og kjølefartøyer. 

Offentlig inspektør  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Dato: Underskrift: » 

Stempel:  

 


