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2020/EØS/80/16

av 28. november 2019
om midlertidige dyrehelsekrav til forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat
[meddelt under nummer K(2019) 8092](*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon,
bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum( 1), særlig artikkel 8 nr. 5 tredje
strekpunkt, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Direktiv 2002/99/EF fastsetter de alminnelige dyrehelsereglene for innførsel til Unionen fra tredjestater av produkter av
animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Nærmere bestemt fastsettes det at Kommisjonen skal vedta regler for visse
typer innførsel av slike produkter. Dyrehelsereglene fastsatt i nevnte direktiv berører ikke og anvendes parallelt med
reglene for veterinærkontroll fastsatt i rådsdirektiv 97/78/EF(2).

2)

Direktiv 97/78/EF fastsetter regler for organisering av veterinærkontrollene av forsendelser av produkter av animalsk
opprinnelse som innføres til Unionen fra tredjestater, herunder produkter som hører inn under virkeområdet for direktiv
2002/99/EF. I artikkel 15 i direktiv 97/78/EF er det fastsatt at medlemsstatene på visse vilkår skal tillate gjeninnførsel av
slike produkter dersom de har blitt avvist av en tredjestat. Disse vilkårene omfatter krav til utstedelse av sertifikater, og
de er ment å verne menneskers og dyrs helse.

3)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(3) opphevet direktiv 97/78/EF med virkning fra
14. desember 2019. Nevnte forordning opprettet en ny rettslig ramme for offentlig kontroll og annen offentlig
virksomhet for å verifisere at Unionens regelverk for den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden brukes korrekt. Den
fastsetter regler for blant annet offentlig kontroll av forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse som innføres til
Unionen, herunder næringsmidler. I tillegg opphevet europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(4) direktiv
2002/99/EF med virkning fra 21. april 2021. Kommisjonsforordning (EU) 2016/429 fastsetter regler for forebygging av
dyresykdommer, herunder regler for innførsel til Unionen av produkter av animalsk opprinnelse. Reglene fastsatt i de to
nevnte forordningene anvendes parallelt, men reglene fastsatt i forordning (EU) 2017/625 er overgripende regler, mens
reglene fastsatt i forordning (EU) 2016/429 er mer sektorspesifikke ettersom de gjelder dyrs helse.

4)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2074(5) har i henhold til forordning (EU) 2017/625 nå fastsatt utfyllende
regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes
tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat. Disse utfyllende reglene tar sikte på å kontrollere at

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 9.12.2019, s. 111 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2020 av
7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort.
(1) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.
(2) 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).
(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som
gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og
plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF)
nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF)
nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF,
96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1).
(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av
visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1).
(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2074 av 23. september 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2017/625 med hensyn til reglene for særlig offentlig kontroll av forsendelser av visse dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes
tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat (EUT L 316 av 6.12.2019, s. 6).
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forsendelsene som sendes tilbake, oppfyller blant annet dyrehelsekravene, og viser til de kravene som er fastsatt i
Unionens dyrehelseregler. Den delegerte forordningen får anvendelse fra 14. desember 2019 i samsvar med
anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/625.
5)

Kommisjonsrettsaktene for gjennomføringen av direktiv 2002/99/EF fastsetter for øyeblikket ikke særlige krav til
dyrehelse ved gjeninnførsel til Unionen av produkter av animalsk opprinnelse som er eksportert fra Unionen og er
nektet innført til en tredjestat. Det bør derfor fastsettes særlige krav til dyrehelse ved gjeninnførsel til Unionen av
forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som er eksportert fra Unionen og er nektet
innført til tredjestater, for å gi rettssikkerhet med hensyn til dyrehelsekravene som får anvendelse på slike forsendelser,
og for å redusere potensielle risikoer for dyrehelsen etter 14. desember 2019, etter opphevingen av direktiv 97/78/EF.

6)

Særlig bør lossing, lagring og omlasting av disse produktene i tredjestater ikke medføre risiko for spredning og innførsel
til Unionen av sykdomsframkallende stoffer for visse dyresykdommer som er oppført i vedlegg I til direktiv
2002/99/EF.

7)

I tillegg til originaldokumentene som er utstedt av vedkommende myndighet i eksportmedlemsstaten, bør det også være
tillatt å kontrollere opprinnelsen til forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum på grunnlag av
den elektroniske versjonen av originaleksemplaret av det offisielle sertifikatet som ble sendt inn via informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625 (IMSOC), som ble innført ved
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715(6).

8)

En forsendelse av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som er sendt tilbake til Unionen etter å ha
blitt nektet innført til en tredjestat, bør kunne transporteres til et bestemmelsessted i Unionen dersom vedkommende
myndighet på bestemmelsesstedet i Unionen har samtykket i å motta denne forsendelsen.

9)

Det er nødvendig å sikre at forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som er sendt tilbake til
Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat, ankommer bestemmelsesstedet i Unionen. Derfor bør kravene til
framgangsmåter fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666(7) gjelde for overvåking av transport og ankomst
av slike forsendelser, fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet i Unionen til virksomheten på bestemmelsesstedet.

10)

Kravene til dyrehelse fastsatt i denne gjennomføringsbeslutningen bør få anvendelse til 21. april 2021, ettersom
forordning (EU) 2016/429 og den delegerte kommisjonsforordningen om dyrehelseregler for innførsel til Unionen,
forflytning og håndtering etter innførsel av visse dyr, formeringsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra
tredjestater eller territorier av tredjestater, får anvendelse fra samme dato.

11)

Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og
fôr.

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN:

Artikkel 1
1.

Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen skal tillate innførsel til Unionen av forsendelser av produkter av
animalsk opprinnelse definert i artikkel 2 nr. 4 i rådsdirektiv 2002/99/EF som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til
Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat, dersom følgende krav er oppfylt:
a) Forsendelsen ledsages av originaleksemplaret av det offisielle sertifikatet eller dokumentet som er utstedt av
vedkommende myndighet i eksportmedlemsstaten, eller den elektroniske versjonen av dette som er sendt inn via
informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625 (IMSOC), som
ble innført ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715, eller en bekreftet kopi av dette.

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av 30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av
informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 14.10.2019,
s. 37).
(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625
med hensyn til vilkårene for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på
ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 av 4.10.2019, s. 1).
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b) Forsendelsen ledsages av en erklæring fra vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet i Unionen som bekrefter
at den godtar å motta forsendelsen og angir bestemmelsesstedet i Unionen den skal sendes tilbake til.
c) Forsendelsen ledsages av ett av følgende dokumenter som angir årsaken til at tredjestaten nektet innførsel, eventuelt
sted og dato for lossing, lagring og omlasting i tredjestaten, samt følgende opplysninger:
i)

Når det gjelder containere eller emballasje med en intakt originalforsegling, en erklæring fra den driftsansvarlige
som har ansvaret for forsendelsen, som bekrefter at transporten har funnet sted på vilkår som er hensiktsmessige
for typen produkter av animalsk opprinnelse, og at forsendelsens innhold ikke ble endret under transporten, eller

ii) en offentlig erklæring fra vedkommende myndighet eller annen offentlig myndighet i tredjestaten som bekrefter at
kravene i bokstav d) er oppfylt.
d) Dersom produktene av animalsk opprinnelse ble losset i en tredjestat, har vedkommende myndighet eller annen
offentlig myndighet i tredjestaten attestert at
i)

produktene av animalsk opprinnelse ikke har gjennomgått annen håndtering enn lossing, lagring og omlasting i
tredjestaten,

ii) det er innført effektive tiltak for å unngå at produktene av animalsk opprinnelse forurenses med sykdomsagenser
som forårsaker smittsomme sykdommer oppført i vedlegg I til direktiv 2002/99/EF, under lossing, lagring og
omlasting i tredjestaten,
iii) losse-, lagrings- eller omlastingsstedet i tredjestaten var ikke omfattet av dyrehelserestriksjoner med hensyn til
forflytning på grunn av smittsomme sykdommer oppført i vedlegg I til direktiv 2002/99/EF under lossingen,
lagringen og omlastingen i tredjestaten.
2.

Som unntak fra nr. 1 bokstav a) skal forsendelsens opprinnelse i tilfeller der dokumentasjonen nevnt i nevnte bestemmelse
ikke ble utstedt av vedkommende myndighet i eksportmedlemsstaten, bekreftes på annen måte på grunnlag av
dokumentasjonen som framlegges av den driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen.

3.

Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen skal overvåke transporten til og ankomsten på bestemmelsesstedet
for forsendelsen av produktene av animalsk opprinnelse i samsvar med artikkel 2 og 3 i delegert kommisjonsforordning
(EU) 2019/1666.
Artikkel 2

Denne beslutningen får anvendelse fra 14. desember 2019 til 21. april 2021.
Artikkel 3
Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel 28. november 2019.
For Kommisjonen
Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem av Kommisjonen

__________

