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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/625 

av 4. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav ved  

innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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 europaparlaments- og 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)(1), særlig artikkel 126 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for gjennomføringen av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

vedkommende myndigheter i medlemsstaten gjennomfører, herunder fastsettelse av krav som skal oppfylles ved 

innførsel til Unionen av forsendelser av dyr og varer fra tredjestater eller regioner i tredjestater, og offentlig kontroll av 

forsendelser som er beregnet på konsum, for å sikre at de overholder Unionens regelverk på området næringsmidler og 

næringsmiddeltrygghet. 

2) Forordning (EU) 2017/625 utgjør et rettslig grunnlag for vedtakelse av delegerte rettsakter for å utfylle vilkårene fastsatt 

i nevnte forordning, for innførsel av visse dyr og varer til Unionen. Disse tilleggskravene omfatter garantier for 

verifisering av samsvar med følgende: 

− Tiltak for å overvåke stoffer og grupper av restmengder i dyr og varer beregnet på konsum i samsvar med 

rådsdirektiv 96/23/EF(2). 

− Reglene for forebygging, bekjempelse og utryddelse av overførbar spongiform encefalopati (TSE) i levende dyr og 

produkter av animalsk opprinnelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3). 

− De allmenne prinsippene og kravene som gjelder næringsmidler generelt og næringsmiddeltrygghet spesielt på 

unionsplan og nasjonalt plan i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). 

− De alminnelige reglene for næringsmiddelhygiene for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004(5).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2020 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) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende 

dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT 

L 125 av 23.5.1996, s. 10). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 

visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 
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− De særlige hygienereglene for næringsmidler av animalsk opprinnelse for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(6). 

− De særlige reglene for offentlig kontroll og for tiltak som treffes av vedkommende myndigheter i forbindelse med 

produksjon av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum i samsvar med delegert kommisjons-

forordning (EU) 2019/624(7) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627(8). 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004(9) fastsetter særlige vilkår for innførsel til Unionen av 

produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, mens europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004(10) fastsetter særlige regler for innførsel til Unionen av næringsmidler. Forordning (EU) 2017/625 

fastsetter regler på områder som for tiden omfattes av disse to forordningene, og den opphever og erstatter dem med 

virkning fra 14. desember 2019. 

4) Kravene fastsatt i denne forordningen bør sikre at kravene i forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 

opprettholdes for å sikre et høyt nivå for vern av helse og for å unngå en forstyrrelse i innførselen til Unionen av 

forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum. Samtidig bør det tas hensyn til erfaringene fra anvendelsen av 

reglene fastsatt i disse to forordningene, ved hjelp av en risikobasert tilnærming. 

5) Forordning (EF) nr. 853/2004 fastsetter krav til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som importerer produkter av 

animalsk opprinnelse til Unionen. De tilleggskravene til offentlig kontroll som er fastsatt i denne forordningen, bør 

derfor være forenlige med dem som allerede er fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004. 

6) Kommisjonsforordning (EU) 2017/185(11) gir mulighet for unntak fra forordning (EF) nr. 854/2004 om folkehelsekrav 

ved import av visse varer av animalsk opprinnelse (f.eks. insekter og krypdyrkjøtt) og næringsmidler som inneholder 

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

inntil 31. desember 2020. For å sikre et høyt nivå for vern av helse bør det også, før utløpet av overgangstiltakene, 

fastsettes krav ved innførsel til Unionen av slike produkter, for å verifisere overholdelsen av unionsreglene som gjelder 

for disse produktene. 

7) Det produseres i økende grad insekter til konsum. Det bør sikres at importerte insekter overholder EU-kravene til 

næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Tilleggskravene som er fastsatt i denne forordningen, for innførsel til 

Unionen av forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, bør derfor også gjelde for insekter. Insekter bør også 

omfattes av godkjenningen av nye næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283(12). 

8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vedtok 18. oktober 2007 en uttalelse om risikoene for folkehelsen 

ved konsum av krypdyrkjøtt(13). En rekke farer ble påvist, som salmonella og trikiner. Krav ved innførsel til Unionen 

bør omfatte kontroll av samsvar med EU-kravene for å redusere den risikoen som farekildene i disse forsendelsene av 

krypdyrkjøtt medfører.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2018 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av 

kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2017/625 (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 1). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 av 15. mars 2019 om fastsettelse av ensartede praktiske ordninger for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder offentlig kontroll (EUT L 131 

av 17.5.2019, s. 51). 

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

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(11) 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 (EUT L 29 av 3.2.2017, s. 21). 

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1). 

(13) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/578 
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9) Sammensetningen av sammensatte produkter påvirker disse næringsmidlenes fysisk-kjemiske egenskaper, og medfører 

ulike risikoer. Av denne grunn bør bare forsendelser av sammensatte produkter som oppfyller gjeldende krav, særlig 

angående opprinnelsen til bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse som inngår i slike næringsmidler, selve 

næringsmiddelets opprinnelse eller garantiene som ledsager forsendelsene av sammensatte produkter, tillates innført til 

Unionen. For sammensatte produkter som utgjør en lav risiko for menneskers helse, bør denne forordningen gi mulighet 

for unntak fra kontroller ved grensekontrollstasjonene. 

10) Når det fastsettes krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum, bør det vises 

til kodene i Den kombinerte nomenklatur i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(14) for klart å identifisere 

disse varene og dyrene. 

11) Forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum bør, på grunnlag av en risikoanalyse, bare tillates innført til 

Unionen når tredjestatene eller regionene i tredjestatene som disse dyrene og varene har sin opprinnelse i, kan sikre at 

disse kravene til sikkerhet for disse dyrene og varene beregnet på konsum, er oppfylt, og når de er behørig oppført på 

listen i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626(15). 

12) I tillegg til kravene i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 bør det fastsettes særlige krav til visse dyr og varer 

beregnet på konsum for å gi garantier med hensyn til effektiviteten av offentlig kontroll av næringsmiddeltrygghet i 

tredjestater eller regioner i tredjestater. Tredjestater eller regioner i tredjestater bør bare oppføres på lister etter at det er 

framlagt bevis på at berørte dyr og varer fra tredjestater eller regioner i tredjestater oppfyller EU-kravene til 

næringsmiddeltrygghet, eller krav som anses som likeverdige, som fastsatt i direktiv 96/23/EF, forordning (EF) 

nr. 999/2001, (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004, (EU) 2017/625 og delegert forordning (EU) 

2019/624 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/627. 

13) Forsendelser av visse varer beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom disse varene er sendt fra, og 

er framstilt eller tilberedt i, virksomheter oppført på lister som er utarbeidet og ajourført i samsvar artikkel 127 nr. 3 

bokstav e) i forordning (EU) 2017/625. For å sikre overholdelse av EU-reglene for næringsmiddelhygiene, eller regler 

som anses for å være minst likeverdige, er det dessuten hensiktsmessig å fastsette at når listene over slike virksomheter 

som er nevnt i artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625, utarbeides og ajourføres, skal tredjestaten gi 

garantier i tillegg til dem som er nevnt i artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i) og iv) i forordning (EU) 2017/625. 

14) Kommisjonen bør gjøre listene over virksomheter fastsatt i artikkel 127 i forordning (EU) 2017/625 tilgjengelig for 

offentligheten for å sikre gjennomsiktighet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og forbrukere med hensyn til 

fra hvilke virksomheter disse varene kan innføres til Unionen, for å bringes i omsetning. For å sikre effektiviteten av 

disse kravene bør medlemsstatene tillate innførsel av disse forsendelsene, forutsatt at de offisielle sertifikatene som skal 

ledsage slike forsendelser i samsvar med gjeldende unionsregler, utstedes av vedkommende myndigheter i tredjestaten, 

fra og med datoen for Kommisjonens offentliggjøring av listene. 

15) Slike krav til virksomheter bør ikke fastsettes for varer beregnet på transitt, ettersom de utgjør en lav risiko ut fra et 

næringsmiddeltrygghetsperspektiv, og det ikke forekommer noen omsetning av dyr og varer i Unionen. I tillegg skal 

slike krav ikke fastsettes for virksomheter som bare utfører primærproduksjon, transport, lagring av produkter av 

animalsk opprinnelse som ikke krever temperaturregulerte lagringsforhold eller produksjon av høyt foredlet 

kondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, kitosan, glukosamin, løype, fiskelim og aminosyrer 

nevnt i avsnitt XVI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.  

  

(14) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 

(15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 av 5. mars 2019 om lister over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke 

det er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum til Den europeiske union, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

2016/759 med hensyn til disse listene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 31). 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/27 

 

16) Kommisjonsforordning (EU) nr. 210/2013(16) krever at virksomheter som produserer spirer, er godkjent av 

vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 852/2004. For å sikre overholdelse av EU-

reglene for næringsmiddelhygiene, eller regler som anses for å være minst likeverdige, bør spirer bare tillates innført til 

Unionen dersom de er produsert i virksomheter oppført på lister som er utarbeidet og ajourført i samsvar med denne 

forordningen. 

17) For å sikre overholdelse av EU-reglene for næringsmiddelhygiene, eller regler som anses for å være minst likeverdige, 

bør produkter fra virksomheter som framstiller ferskt kjøtt, bearbeidet kjøtt, kjøttprodukter, mekanisk utbeinet kjøtt og 

råstoffer beregnet på produksjon av gelatin og kollagen, bare tillates innført til Unionen dersom disse virksomhetene er 

oppført på lister som er utarbeidet og ajourført i samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 

og offentliggjort av Kommisjonen. Dessuten bør de råstoffene som disse produktene er framstilt av, komme fra 

virksomheter (slakterier, viltbehandlingsanlegg, nedskjæringsanlegg og virksomheter som håndterer fiskerivarer) 

oppført på lister som er utarbeidet og ajourført i samsvar artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 og 

offentliggjort av Kommisjonen. 

18) Forsendelser av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler bør bare tillates innført til Unionen fra 

produksjonsområder i tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført på lister som er utarbeidet og ajourført i 

samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 og offentliggjort av Kommisjonen, for å sikre 

overholdelse av gjeldende særlige krav til disse produktene som fastsatt ved forordning (EF) nr. 853/2004 og 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/627, eller med regler som anses for å være minst likeverdige. Offentliggjøringen 

av disse listene bør sikre gjennomsiktighet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og forbrukere med hensyn til 

fra hvilke produksjonsområder det er tillatt å innføre levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler til Unionen. 

19) Forsendelser av fiskerivarer bør bare tillates innført til Unionen når forsendelsene er sendt fra og framstilt eller tilberedt 

i en virksomhet på land, et kjøleskip, en fabrikk eller et frysefartøy som fører flagget til en tredjestat som er oppført på 

lister som er utarbeidet og ajourført i samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 og 

offentliggjort av Kommisjonen, for å sikre overholdelse av gjeldende særlige krav til fiskerivarer som fastsatt ved 

forordning (EF) nr. 853/2004 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/627, eller med regler som anses for å være minst 

likeverdige. Offentliggjøringen av disse listene bør sikre gjennomsiktighet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

og forbrukere med hensyn til fra hvilke fartøyer det er tillatt å innføre fiskerivarer til Unionen. 

20) De vilkårene for innførsel til Unionen av produkter av animalsk opprinnelse som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 853/2004, gjelder ikke for sammensatte produkter. Nevnte forordning krever imidlertid at driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak som importerer sammensatte produkter, sikrer at de bearbeidede produktene av animalsk 

opprinnelse som inngår i slike næringsmidler, oppfyller kravene i nevnte forordning. 

21) Risikoene knyttet til sammensatte produkter avhenger av typen av bestanddeler og av deres lagringsforhold. Krav som 

gjelder forsendelser av sammensatte produkter, bør derfor fastsettes for å sikre at de sammensatte produktene som utgjør en 

risiko, eksporteres fra stater som har tillatelse til å eksportere til Unionen i henhold til kommisjonsvedtak 2007/777/EF(17), 

kommisjonsvedtak 2006/766/EF(18), kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(19), kommisjonsforordning (EU) 

nr. 605/2010(20) og kommisjonsbeslutning 2011/163/EU(21).  

  

(16) Kommisjonsforordning (EU) nr. 210/2013 av 11. mars 2013 om godkjenning av virksomheter som produserer spirer, i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 (EUT L 68 av 12.3.2013, s. 24). 

(17) Kommisjonsvedtak 2007/777/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår samt sertifikatmaler for import fra 

tredjestater av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på konsum og om oppheving av vedtak 2005/432/EF 

(EUT L 312 av 30.11.2007, s. 49). 

(18) Kommisjonsvedtak 2006/766/EF av 6. november 2006 om opprettelse av lister over tredjestater og territorier som det er tillatt med import 

fra av muslinger, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og fiskerivarer (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53). 

(19) Kommisjonsforordning (EU) nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en liste over tredjestater, territorier, soner eller områder fra 

hvilke fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og føres i transitt gjennom Fellesskapet, og om krav til veterinærattester (EUT L 226 av 

23.8.2008, s. 1). 

(20) Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 av 2. juli 2010 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår og utstedelse av veterinærattest ved 

innførsel til Den europeiske union av rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter beregnet på konsum (EUT L 175 av 

10.7.2010, s. 1). 

(21) Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU av 16. mars 2011 om godkjenning av planer framlagt av tredjestater i samsvar med artikkel 29 i 

rådsdirektiv 96/23/EF (EUT L 70 av 17.3.2011, s. 40). 
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22) På grunnlag av antallet mottatte meldinger i hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og fôr som ble opprettet 

gjennom forordning (EF) nr. 178/2002, utgjør forsendelser av visse dyr og varer som bringes i omsetning for konsum, 

en økt risiko for manglende overholdelse av EU-kravene til næringsmiddeltrygghet. Forsendelser av slike dyr og varer 

som bringes i omsetning for konsum, bør derfor sertifiseres for hver enkelt forsendelse med henblikk på innførsel til 

Unionen for omsetning. Sertifisering av samsvar med EU-krav kan også bidra til å påminne driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak og vedkommende myndigheter i tredjestater eller regioner i tredjestater om de kravene som 

gjelder i Unionen. I tilfelle av transitt bør de nåværende særlige transittsertifikatene med dyrehelseattestasjon fortsatt 

benyttes. 

23) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra nevnte dato. Overgangstiltak som gir mulighet for unntak fra forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 når 

det gjelder folkehelsekrav ved import av sammensatte produkter, er fastsatt i forordning (EU) 2017/185 og vil bli 

forlenget til 20. april 2021 i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2019/759(22). Importkravene som er fastsatt i 

denne forordningen, bør derfor få anvendelse fra 20. april 2021 for sammensatte produkter for å sikre en smidig 

overgang. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordningen utfyller forordning (EU) 2017/625 med hensyn til kravene ved innførsel til Unionen av forsendelser 

av visse dyr og varer beregnet på konsum fra tredjestater eller regioner i tredjestater for å sikre at de oppfyller de gjeldende 

kravene fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, eller krav som anses for å være minst 

likeverdige. 

2. Kravene nevnt i nr. 1 omfatter følgende: 

a) Identifikasjon av dyr og varer som omfattes av følgende krav ved innførsel til Unionen: 

i) Kravet om at disse dyrene og varene skal komme fra en tredjestat eller en region i en tredjestat som er oppført på en 

liste i samsvar med artikkel 126 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625. 

ii) Kravet om at disse dyrene og varene skal være sendt fra og framstilt eller tilberedt i virksomheter som oppfyller de 

gjeldende kravene nevnt i artikkel 126 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, eller krav som anses for å være minst 

likeverdige, og som står på lister som utarbeides og ajourføres i samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) ii) og iii) i 

forordning (EU) 2017/625. 

iii) Kravet om at hver forsendelse av dyr og varer skal ledsages av et offisielt sertifikat, en offisiell attestasjon eller annen 

dokumentasjon på samsvar med reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, for eksempel 

en privat erklæring, i samsvar med artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625. 

b) Krav ved innførsel til Unionen av visse dyr og varer fra en tredjestat eller en region i en tredjestat som er oppført på listen i 

samsvar med artikkel 127 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. 

c) Krav om at forsendelser av visse varer fra tredjestater skal være sendt fra og framstilt eller tilberedt i virksomheter som 

oppfyller de gjeldende kravene nevnt i artikkel 126 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, eller krav som anses for å være minst 

likeverdige, og som står på lister som utarbeides og ajourføres i samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) ii) og iii) i 

forordning (EU) 2017/625. 

d) Krav ved innførsel til Unionen for å bringe følgende særlige varer i omsetning, i tillegg til kravene fastsatt i artikkel 126 i 

forordning (EU) 2017/625: 

i) Ferskt kjøtt, kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, kjøttprodukter, mekanisk utbeinet kjøtt og råstoffer beregnet på produksjon 

av gelatin og kollagen.  

  

(22) Kommisjonsforordning (EU) 2019/759 av 13. mai 2019 om fastsetjing av overgangsføresegner om gjennomføring av folkehelsekrav ved 

import av næringsmiddel som inneheld både produkt av vegetabilsk opphav og foredla produkt av animalsk opphav (samansette produkt) 

(OJ L 125 av 14.5.2019, s. 11). 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/29 

 

ii) Levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler. 

iii) Fiskerivarer. 

iv) Sammensatte produkter. 

e) Tilleggskrav for de offisielle sertifikatene, offisielle attestasjonene og private erklæringene som skal ledsage visse dyr og 

varer ved innførsel til Unionen. 

3. Denne forordningen får ikke anvendelse på følgende: 

a) Dyr og varer som ikke er beregnet på konsum, men dersom bestemmelsesstedet for dyrene og varene ikke er fastsatt før 

innførselen til Unionen, får denne forordningen anvendelse. 

b) Dyr og varer beregnet på konsum, som bare skal sendes i transitt gjennom Unionen uten å bringes i omsetning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

 1) «likeverdig» likeverdig som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 852/2004, 

 2) «bringe i omsetning» bringe i omsetning som definert i artikkel 3 nr. 8 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

 3) «virksomhet» en virksomhet som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 852/2004, 

 4) «privat erklæring» en erklæring undertegnet av den importerende driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, 

 5) «ferskt kjøtt» ferskt kjøtt som definert i nr. 1.10 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 6) «kvernet kjøtt» kvernet kjøtt som definert i nr. 1.13 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 7) «tilberedt kjøtt» tilberedt kjøtt som definert i nr. 1.15 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 8) «kjøttprodukter» kjøttprodukter som definert i nr. 7.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 9) «mekanisk utbeinet kjøtt» mekanisk utbeinet kjøtt som definert i nr. 1.14 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

10) «gelatin» gelatin som definert i nr. 7.7 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

11) «kollagen» kollagen som definert i nr. 7.8 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

12) «muslinger» muslinger som definert i nr. 2.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

13) «fiskerivarer» fiskerivarer som definert i nr. 3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

14) «sammensatt produkt» et næringsmiddel som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede 

produkter av animalsk opprinnelse, 

15) «krypdyr» dyr som tilhører artene Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus 

porosus, Timon Lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus eller Pelodiscus sinensis, 

16) «krypdyrkjøtt» de spiselige delene, ubearbeidede eller bearbeidede, av oppdrettede krypdyr som dersom det er relevant, er 

godkjent i samsvar med forordning (EU) 2015/2283 og oppført på listen i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470(23),  

  

(23) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 
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17) «insekter» næringsmidler som består av, er isolert fra eller er framstilt av insekter eller deler av dem, herunder alle 

livsstadier av insekter beregnet på konsum som dersom det er relevant, er godkjent i samsvar med forordning (EU) 

2015/2283 og oppført på listen i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, 

18) «spirer» spirer som definert i artikkel 2 bokstav a) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013(24), 

19) «primærproduksjon» primærproduksjon som definert i artikkel 3 nr. 17 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

20) «slakteri» et slakteri som definert i nr. 1.16 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

21) «viltbehandlingsanlegg» et viltbehandlingsanlegg som definert i nr. 1.18 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

22) «nedskjæringsanlegg» et nedskjæringsanlegg som definert i nr. 1.17 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

23) «produksjonsområde» et produksjonsområde som definert i nr. 2.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

24) «fabrikkskip» et fabrikkskip som definert i nr. 3.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

25) «frysefartøy» et frysefartøy som definert i nr. 3.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

26) «kjøleskip» et fartøy som er utstyrt for å oppbevare og transportere varer på paller eller i bulk i temperaturregulerte 

lasterom eller kamre, 

27) «driftsansvarlig for næringsmiddelforetak» en driftsansvarlig for næringsmiddelforetak som definert i artikkel 3 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 178/2002. 

Artikkel 3 

Dyr og varer som skal komme fra tredjestater eller regioner i tredjestater, som er oppført på listen nevnt i artikkel 126 

nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 

Forsendelser av følgende dyr og varer beregnet på konsum, skal bare innføres til Unionen fra en tredjestat eller en region i en 

tredjestat som er oppført på listen over disse dyrene og varene fastsatt i artikkel 3–22 i gjennomføringsforordning (EU) 

2019/626: 

a) Produkter av animalsk opprinnelse, herunder krypdyrkjøtt og døde hele insekter, deler av insekter eller bearbeidede 

insekter, for hvilke det er fastsatt koder i Den kombinerte nomenklatur («KN-koder») i kapittel 2–5, 15 og 16, og koder i 

Det harmoniserte system («HS-koder») under posisjon 1702, 1806, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 

3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 og 9602 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) 

nr. 2658/87, når disse produktene er beregnet på konsum. 

b) Levende insekter med KN-kode 0106 49 00 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87. 

Artikkel 4 

Ytterligere krav ved innførsel til Unionen av visse dyr og varer fra en tredjestat eller en region i en tredjestat 

I tillegg til kravene fastsatt i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625, skal Kommisjonen bare treffe beslutning om 

oppføring av tredjestater eller regioner i tredjestater på listen nevnt i artikkel 126 nr. 2 bokstav a) i samme forordning dersom 

Kommisjonen anser at følgende krav er minst likeverdige med relevante krav i Unionen for dyr og varer nevnt i artikkel 3: 

a) Tredjestatens lovgivning om 

i) produksjon av næringsmidler av animalsk opprinnelse,  

  

(24) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013 av 11. mars 2013 om krav til sporbarhet for spirer og frø beregnet på 

produksjon av spirer (EUT L 68 av 12.3.2013, s. 16). 
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ii) bruk av veterinærpreparater, herunder bestemmelser om forbud eller godkjenning, distribusjon og omsetning av slike 

preparater samt regler for administrasjon og inspeksjon, 

iii) tilberedning og bruk av fôr, herunder framgangsmåter for bruk av tilsetningsstoffer, og tilberedning og bruk av 

medisinfôr samt hygienekvaliteten på det råstoffet som brukes til å tilberede fôr, og på sluttproduktet. 

b) De hygienevilkårene som for tiden benyttes ved produksjon, framstilling, håndtering, lagring og forsendelse av produkter 

av animalsk opprinnelse beregnet på Unionen. 

c) Erfaring med markedsføring av produktene av animalsk opprinnelse fra tredjestaten og resultatene av eventuelle offentlige 

kontroller som er utført ved innførsel til Unionen. 

d) Dersom de er tilgjengelige, resultatene av kontroller utført av Kommisjonen i tredjestaten i forbindelse med andre dyr og 

varer som tredjestaten allerede er oppført på listen for, i samsvar med artikkel 127 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, særlig 

resultatene av vurderingen av vedkommende myndigheter i den reviderte tredjestaten, og de tiltakene som vedkommende 

myndigheter har truffet på bakgrunn av eventuelle anbefalinger de har fått etter Kommisjonens revisjoner. 

e) Forekomsten, gjennomføringen og meddelelsen av et program for bekjempelse av zoonoser som er godkjent av 

Kommisjonen når det er relevant. 

f) Forekomsten, gjennomføringen og meddelelsen av et program for kontroll av restmengder som er godkjent av 

Kommisjonen når det er relevant, i samsvar med direktiv 96/23/EF. 

Artikkel 5 

Krav ved innførsel til Unionen av visse varer fra en tredjestat med hensyn til virksomheter 

1. Forsendelser av følgende varer skal innføres til Unionen bare dersom de er sendt fra, og er framstilt eller tilberedt i, 

virksomheter oppført på lister utarbeidet og ajourført i samsvar artikkel 127 nr. 3 bokstav e) ii) og iii) i forordning (EU) 

2017/625: 

a) Produkter av animalsk opprinnelse for hvilke det er fastsatt krav i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og for hvilke 

det er fastsatt KN-koder i kapittel 2–5, 15 og 16, og HS-koder under posisjon 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 

2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103 og 4110 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) 

nr. 2658/87. 

b) Spirer med følgende HS-koder: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 eller 1214 90 i del II i vedlegg I til forordning 

(EØF) nr. 2658/87. 

2. Virksomheter nevnt i nr. 1 i denne artikkel kan føres opp på listene nevnt i artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 

2017/625 bare dersom tredjestaten, i tillegg til garantiene fastsatt i artikkel 127 nr. 3 bokstav e) ii) og iv) i forordning (EU) 

2017/625, garanterer følgende: 

a) Slike virksomheter, sammen med alle virksomheter som håndterer råstoffer av animalsk opprinnelse som brukes til 

framstilling av de aktuelle produktene av animalsk opprinnelse, oppfyller gjeldende krav nevnt i artikkel 126 nr. 1 i 

forordning (EU) 2017/625, særlig kravene i forordning (EF) nr. 853/2004, eller krav som anses for å være minst 

likeverdige. 

b) Virksomheten håndterer, når det er relevant, bare råstoffer av animalsk opprinnelse som kommer fra tredjestater med en 

godkjent plan for overvåking av restmengder for denne produktkategorien i samsvar med direktiv 96/23/EF, eller fra 

medlemsstater. 

c) Den har faktisk myndighet til å hindre virksomhetene i å eksportere til Unionen dersom virksomhetene ikke oppfyller de 

relevante EU-kravene eller krav som anses for å være minst likeverdige. 

3. Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 

myndigheter i tredjestaten i samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) iii) i forordning (EU) 2017/625, og skal offentliggjøre 

disse listene på sitt nettsted. 

4. Medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av de forsendelsene som er nevnt i nr. 1, forutsatt at de offisielle 

sertifikatene som skal ledsage slike forsendelser i samsvar med gjeldende unionsregler, utstedes av vedkommende myndigheter 

i tredjestaten, fra og med datoen for Kommisjonens offentliggjøring av listene nevnt i nr. 1.  
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Artikkel 6 

Virksomheter som ikke omfattes av kravene i artikkel 5 nr. 1 

Kravene fastsatt i artikkel 5 skal ikke gjelde for virksomheter som bare utfører følgende aktiviteter: 

a) Primærproduksjon. 

b) Transport. 

c) Lagring av produkter av animalsk opprinnelse som ikke krever temperaturregulerte lagringsforhold. 

d) Produksjon av høyt foredlet kondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, kitosan, glukosamin, løype, 

fiskelim og aminosyrer nevnt i avsnitt XVI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 og med KN-kodene under 

posisjon 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 eller 3503 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87. 

Artikkel 7 

Krav til forsendelser av ferskt kjøtt, kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, kjøttprodukter, mekanisk utbeinet kjøtt og 

råstoffer beregnet på produksjon av gelatin og kollagen 

Forsendelser av følgende produkter av animalsk opprinnelse skal innføres til Unionen bare dersom de er framstilt av råstoffer 

som kommer fra slakterier, viltbehandlingsanlegg, nedskjæringsanlegg og virksomheter som håndterer fiskerivarer, som er 

oppført på lister over virksomheter utarbeidet og ajourført i samsvar artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625: 

a) Ferskt kjøtt. 

b) Kvernet kjøtt. 

c) Bearbeidet kjøtt. 

d). Kjøttprodukter og mekanisk utbeinet kjøtt. 

e) Råstoffer beregnet på produksjon av gelatin og kollagen som er nevnt i henholdsvis nr. 4 bokstav a) i kapittel I i avsnitt 

XIV og i nr. 4 bokstav a) i kapittel I i avsnitt XV i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

Artikkel 8 

Krav til forsendelser av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

1. Uten hensyn til artikkel 6 skal forsendelser av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler som det er fastsatt KN-

koder for under posisjon 0307 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87, innføres til Unionen bare fra 

produksjonsområder i tredjestater som er oppført på lister som er utarbeidet av vedkommende myndigheter i tredjestaten i samsvar 

med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 og offentliggjort av Kommisjonen. 

2. Følgende produkter kan innføres til Unionen fra produksjonsområder som ikke er klassifisert av vedkommende 

myndigheter i tredjestaten i samsvar med artikkel 18 nr. 6 i forordning (EU) 2017/625: 

a) Kamskjell (pectinidae), unntatt dersom data fra offentlige overvåkingsprogrammer som fastsatt i artikkel 57 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 gjør det mulig for vedkommende myndigheter å klassifisere fiskefelt i samsvar 

med avsnitt VII kapittel IX nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

b) Sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende, og sjøpølser (Holothuroidea) som ikke er næringsfiltrerende.  
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Artikkel 9 

Utarbeiding av lister over produksjonsområder 

1. Før listene nevnt i artikkel 8 nr. 1 utarbeides av vedkommende myndigheter i tredjestaten, skal det tas særlig hensyn til de 

garantiene vedkommende myndigheter i tredjestaten kan gi når det gjelder oppfyllelse av kravene i artikkel 52 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/627 om klassifisering og kontroll av produksjonsområder. 

Kommisjonen skal gjennomføre en kontroll på stedet før slike lister utarbeides. 

2. Når listene nevnt i artikkel 8 nr. 1 er utarbeidet, og når vedkommende myndigheter i tredjestaten gir tilstrekkelige 

garantier om forvaltningen og kontroller av produksjonsområdene som de har ansvar for, behøver ikke Kommisjonens 

kontrollbesøk på stedet å gjennomføres før det legges til et nytt produksjonsområde på en eksisterende liste som er utarbeidet i 

samsvar med artikkel 5. 

Artikkel 10 

Særlige krav til fiskerivarer 

Forsendelser av fiskerivarer som det er fastsatt KN-koder for under posisjon 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 

1504, 1516, 1603, 1604, 1605 eller 2106 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87, skal innføres til Unionen for å 

bringes i omsetning bare dersom de i alle ledd av produksjonen er framstilt eller tilberedt i en virksomhet på land, i en fabrikk 

eller et frysefartøy, eller er oppbevart på kjølerom eller i et kjøleskip, som er oppført på en liste som er utarbeidet og ajourført i 

samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 og offentliggjort av Kommisjonen. 

Artikkel 11 

1. Et fartøy kan føres opp på de listene over virksomheter som er nevnt i artikkel 127 nr. 3 bokstav e) ii) i forordning (EU) 

2017/625, forutsatt at vedkommende myndigheter i tredjestaten hvis flagg fartøyet fører, og vedkommende myndigheter i en 

annen tredjestat, som førstnevnte vedkommende myndigheter har overdratt ansvaret for inspeksjon av det berørte fartøyet til, 

gir Kommisjonen en felles underretning om at alle de fire følgende kravene er oppfylt: 

a) Begge tredjestater er oppført på listen over tredjestater eller regioner i tredjestater utarbeidet i samsvar med artikkel 127 

nr. 3 i forordning (EU) 2017/625, som det er tillatt å innføre fiskerivarer fra. 

b) Alle fiskerivarer fra det berørte fartøyet som er beregnet på omsetning i Unionen, ilandføres direkte i den tredjestaten som 

den tredjestaten hvis flagg fartøyet fører, har overdratt ansvaret for inspeksjon av det berørte fartøyet til. 

c) De delegerte vedkommende myndighetene har inspisert fartøyet og har erklært at det oppfyller gjeldende EU-krav. 

d) De delegerte vedkommende myndighetene har erklært at de vil inspisere fartøyet regelmessig for å sikre at det fortsatt 

oppfyller gjeldende EU-krav. 

2. Et fartøy kan føres opp på de listene over virksomheter som er nevnt i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625, på 

grunnlag av en felles underretning fra vedkommende myndigheter i tredjestaten hvis flagg fartøyet fører, og fra vedkommende 

myndigheter i en medlemsstat som førstnevnte vedkommende myndigheter har overdratt ansvaret for inspeksjon av det berørte 

fartøyet til, dersom alle de tre følgende kravene er oppfylt: 

a) Alle fiskerivarer fra det berørte fartøyet som er beregnet på omsetning i Unionen, ilandføres direkte i denne medlemsstaten. 

b) Vedkommende myndigheter i denne medlemsstaten har inspisert fartøyet og har erklært at det oppfyller gjeldende EU-krav. 

c) Vedkommende myndigheter i denne medlemsstaten har erklært at de vil inspisere fartøyet regelmessig for å sikre at det 

fortsatt oppfyller gjeldende EU-krav.  
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3. Når forsendelser av fiskerivarer innføres til Unionen direkte fra et kjøleskip, et fabrikkskip eller et frysefartøy som fører 

en tredjestats flagg, kan det offisielle sertifikatet nevnt i artikkel 13 nr. 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/628(25) underskrives av fartøysjefen. 

Artikkel 12 

Krav til forsendelser av sammensatte produkter 

1. Forsendelser av sammensatte produkter med HS-koder under posisjon 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 1902, 1905, 

2004, 2005, 2103, 2104, 2105, 2106 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 skal innføres til Unionen for å bringes i 

omsetning bare dersom hvert bearbeidet produkt av animalsk opprinnelse som inngår i de sammensatte produktene, enten ble 

produsert i virksomheter som ligger i tredjestater eller i regioner i tredjestater og har tillatelse til å eksportere disse bearbeidede 

produktene av animalsk opprinnelse til Unionen i samsvar med artikkel 5, eller i virksomheter som ligger i medlemsstater. 

2. I påvente av at Kommisjonen utarbeider en særlig liste over tredjestater eller regioner i tredjestater som har tillatelse til å 

eksportere sammensatte produkter til Unionen, kan forsendelser av sammensatte produkter fra tredjestater eller regioner i 

tredjestater innføres til Unionen, dersom følgende regler overholdes: 

a) Sammensatte produkter nevnt i nr. 1 som trenger å transporteres eller lagres under kontrollerte temperaturforhold, skal 

komme fra tredjestater eller regioner i tredjestater som har tillatelse til å eksportere hvert bearbeidet produkt av animalsk 

opprinnelse som inngår i sluttproduktet, til Unionen, i henhold til kommisjonsvedtak 2007/777/EF, kommisjonsforordning 

(EU) nr. 605/2010, kommisjonsvedtak 2006/766/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 og beslutning 2011/163/EU. 

b) Sammensatte produkter nevnt i nr. 1 som ikke trenger å transporteres eller lagres under kontrollerte temperaturforhold og 

som uansett hvor mye bearbeidet kjøtt de inneholder, skal komme fra tredjestater eller regioner i tredjestater som har 

tillatelse til å eksportere til Unionen kjøttprodukter som inngår i det sammensatte produktet i henhold til kommisjonsvedtak 

2007/777/EF og kommisjonsbeslutning 2011/163/EU. 

c) Sammensatte produkter nevnt i nr. 1 som ikke trenger å transporteres eller lagres under kontrollerte temperaturforhold og 

som inneholder andre bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse enn bearbeidet kjøtt, for hvilke det er fastsatt krav i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal komme fra tredjestater eller regioner i tredjestater som har tillatelse til å 

eksportere kjøttprodukter, melkeprodukter, råmelkbaserte produkter, fiskerivarer eller eggprodukter til Unionen på grunnlag 

av Unionens krav til dyrs og menneskers helse, og som er oppført på listen for minst ett av disse produktene av animalsk 

opprinnelse i henhold til kommisjonsvedtak 2007/777/EF, kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010, kommisjonsvedtak 

2006/766/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008, og i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2011/163/EU på 

grunnlag av en plan for kontroll av restmengder som er godkjent i samsvar med direktiv 96/23/EF. 

Artikkel 13 

Offisielle sertifikater 

1. Hver forsendelse av følgende produkter skal innføres til Unionen bare dersom forsendelsen ledsages av et offisielt 

sertifikat: 

a) Produkter av animalsk opprinnelse som det er fastsatt KN-koder for i kapittel 2–5, 15 og 16, og HS-koder under posisjon 

1506, 1521, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 

3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 og 9602 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87, når disse 

produktene er beregnet på konsum. 

b) Levende insekter med KN-kode 0106 49 00 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87. 

c) Spirer og frø som er beregnet på produksjon av spirer, og med følgende HS-koder: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 

0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 

1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 eller 1214 90 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87.  

  

(25) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om 

endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 

av 17.5.2019, s. 101). 
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2. De offisielle sertifikatene nevnt i nr. 1 skal attestere at produktene oppfyller 

a) kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, eller bestemmelser som anses som 

likeverdige med disse kravene, 

b) alle særlige krav ved innførsel til Unionen fastsatt i denne forordningen. 

3. De offisielle sertifikatene nevnt i nr. 1 kan inneholde nærmere opplysninger som kreves i henhold til andre deler av 

Unionens regelverk for menneskers eller dyrs helse. 

4. Det offisielle sertifikatet for spirer og frø beregnet på produksjon av spirer nevnt i nr. 1 bokstav c) skal ledsage 

forsendelsen fram til bestemmelsesstedet som angitt i det offisielle sertifikatet. Dersom forsendelsen deles opp, skal hver del av 

forsendelsen ledsages av en kopi av det offisielle sertifikatet. 

Artikkel 14 

Privat erklæring 

1. En privat erklæring som er utarbeidet og undertegnet av den importerende driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, skal 

ledsage forsendelsen av sammensatte produkter nevnt i artikkel 12 nr. 2 bokstav c) og bekrefte at forsendelsen oppfyller 

gjeldende krav nevnt i artikkel 126 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625. 

2. Som unntak fra nr. 1 for produkter som er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, i samsvar med 

artikkel 48 bokstav h) i forordning (EU) 2017/625, skal den private erklæringen ledsage produktene på det tidspunktet de 

bringes i omsetning. 

3. Den private erklæringen nevnt i nr. 1 skal sikre forsendelsens sporbarhet og inneholde 

a) opplysninger om avsenderen og mottakeren av de importerte varene, 

b) listen over produkter av vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse som inngår i de 

sammensatte produktene, angitt i fallende orden etter vekt som notert på tidspunktet for deres bruk i framstillingen av det 

sammensatte produktet, 

c) godkjenningsnummeret for virksomheter som framstiller de bearbeidede produktene av animalsk opprinnelse som inngår i 

det sammensatte produktet, som fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 853/2004, og som angitt av den importerende 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. 

4. Den private erklæringen nevnt i nr. 1 skal attestere at 

a) tredjestaten eller regionen i tredjestaten som produserer det sammensatte produktet, er oppført på listen for minst én av 

følgende kategorier av produkter av animalsk opprinnelse: 

i) Kjøttprodukter. 

ii) Melkeprodukter eller råmelkbaserte produkter. 

iii) Fiskerivarer. 

iv) Eggprodukter. 

b) virksomheten som produserer de sammensatte produktene, oppfyller hygienestandarder som anses som likeverdige med 

dem som kreves i forordning (EF) nr. 852/2004, 

c) det sammensatte produktet ikke trenger å lagres eller transporteres under kontrollerte temperaturforhold, 

d) de bearbeidede produktene av animalsk opprinnelse som inngår i det sammensatte produktet, kommer fra tredjestater eller 

regioner i tredjestater som har tillatelse til å eksportere hvert bearbeidet produkt av animalsk opprinnelse til Unionen, eller 

fra Union, og kommer fra listeførte virksomheter, 

e) de bearbeidede produktene av animalsk opprinnelse som brukes i det sammensatte produktet, minst har gjennomgått 

behandlingen som er fastsatt for disse produktene i kommisjonsvedtak 2007/777/EF og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 605/2010, med en kort beskrivelse av alle prosesser og temperaturer som er brukt på produktet. 
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Artikkel 15 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. Kravene fastsatt i artikkel 12 og artikkel 14 nr. 1 og 2 får imidlertid anvendelse fra 

21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 4. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


