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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(*) 

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 127 nr. 2, 

etter samråd med Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2017/625 er det fastsatt regler for offentlig kontroll og annen kontrollvirksomhet som vedkommende 

myndigheter gjennomfører i medlemsstatene for å verifisere samsvar med Unionens regelverk for blant annet 

næringsmiddeltrygghet i alle ledd i produksjon, foredling og distribusjon. Framfor alt er det fastsatt at visse dyr og varer 

bare kan innføres til Unionen fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført på en liste utarbeidet av 

Kommisjonen for det formålet. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625(2) utfyller forordning (EU) 2017/625 med hensyn til vilkårene for 

innførsel til Unionen fra tredjestater eller regioner i tredjestater av forsendelser av visse dyr og varer som er beregnet på 

konsum, for å sikre at de oppfyller de relevante kravene som er fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EU) 2017/625 (næringsmiddeltrygghet), eller krav som anses for å være minst likeverdige. Blant disse 

vilkårene inngår identifikasjon av de dyrene og varene beregnet på konsum som omfattes av kravet om at de 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. 

3) Det er opprettet lister over tredjestater eller regioner i tredjestater med henblikk på innførsel til Unionen av forsendelser 

av visse dyr og varer som er beregnet på konsum, for å sikre oppfyllelse av krav til næringsmiddeltrygghet i samsvar 

med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004(3), som vil bli opphevet med virkning fra 

14. desember 2019 ved forordning (EU) 2017/625, og dyrehelsekrav i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i rådsdirektiv 

2002/99/EF(4). I tilfeller der det er ansett nødvendig å oppfylle både folkehelse- og dyrehelsekrav, er det fastsatt felles 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 17.5.2019, s. 31 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) 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 (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18). 

(3) 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). 

(4) 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 (EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11). 
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lister som dekker begge aspekter, ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759(5), kommisjonsforordning 

(EU) nr. 206/2010(6), kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009(7), kommisjonsvedtak 2007/777/EF(8), kommisjonsvedtak 

2003/779/EF(9) og kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(10). 

4) Av folkehelsehensyn er det i kommisjonsvedtak 2006/766/EF(11), vedtatt i henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 854/2004, opprettet ytterligere lister over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre 

muslinger, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og fiskerivarer til Unionen. 

5) Ettersom forordning (EF) nr. 854/2004 oppheves ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra 14. desember 2019, 

og for at man skal ha én rettsakt som angir alle tredjestater eller regioner i tredjestater som av hensyn til næringsmidler 

og næringsmiddeltrygghet må være oppført på en liste for at visse dyr og varer fra dem kan innføres til unionsmarkedet, 

bør det fastsettes lister over disse dyrene og varene i denne forordningen. 

6) Ettersom det i sammenheng med gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(12) pågår 

diskusjoner om hvilke krav som av dyrehelsehensyn må oppfylles for at tredjestater eller regioner i tredjestater skal 

kunne oppføres på en liste med henblikk på innføring til Unionen av visse produkter av animalsk opprinnelse, bør det 

også fastsettes lister over disse produktene, og dette bør skje gjennom kryssreferanser til de eksisterende listene som er 

fastsatt av dyrehelsehensyn, for å unngå dobbel listeføring. Disse listene er utarbeidet på grunnlag av forordning (EF) 

nr. 854/2004 og direktiv 2002/99/EF på anmodning fra de berørte medlemsstatene. For å bli oppført på disse listene 

måtte tredjestatene gi visse garantier, særlig med hensyn til overholdelse av eller likeverdighet med Unionens 

næringsmiddelregelverk samt organiseringen av deres vedkommende myndigheter. Det må derfor vurderes på nytt om 

disse vilkårene er oppfylt, i samsvar med forordning (EU) 2017/625. 

7) Listene som skal fastsettes med henblikk på næringsmidler og næringsmiddeltrygghet i samsvar med forordning (EU) 

2017/625, bør slås sammen med de eksisterende listene fastsatt av dyrehelsehensyn, og det bør følges en samordnet 

tilnærming der man listefører bare tredjestater og regioner i tredjestater som har fått godkjent et program for kontroll av 

restmengder i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF(13), når det er relevant. 

8) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(14) er det fastsatt krav til driftsansvarlige for nærings-

middelforetak som importerer produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter. Framfor alt er det fastsatt 

at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som importerer produkter av animalsk opprinnelse fra tredjestater eller 

regioner i tredjestater, skal forsikre seg om at avsenderstaten står på en liste over tredjestater som det er tillatt å 

importere slike produkter fra.  

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 av 28. april 2016 om utarbeiding av lister over tredjestater, deler av tredjestater 

og territorier som medlemsstatene skal godkjenne innførsel til Unionen fra av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum, om fastsettelse av krav til utstedelse av sertifikater, om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og om oppheving av vedtak 

2003/812/EF (EUT L 126 av 14.5.2016, s. 13). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er 

godkjent med hensyn til innførsel til Den europeiske union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav om utstedelse av veterinærattest (EUT 

L 73 av 20.3.2010, s. 1). 

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 av 9. februar 2009 om fastsettelse av en liste over tredjestater eller deler av tredjestater med 

henblikk på import til eller transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, visse viltlevende landpattedyr og 

oppdrettskaniner samt om krav i forbindelse med utstedelse av veterinærattester (EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12). 

(8) 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). 

(9) Kommisjonsvedtak 2003/779/EF av 31. oktober 2003 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av dyretarmer fra 

tredjestater (EUT L 285 av 1.11.2003, s. 38). 

(10) 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). 

(11) 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). 

(12) 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). 

(13) 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). 

(14) 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). 
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9) I kommisjonsforordning (EU) 2017/185(15) er det fastsatt overgangsbestemmelser som gir unntak fra importvilkårene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004 for visse produkter av animalsk opprinnelse til 31. desember 2020. 

10) Ytterligere lister over tredjestater eller regioner i tredjestater må derfor opprettes før overgangsbestemmelsene i 

forordning (EU) 2017/185 utløper, for å unngå avbrudd i innførselen til Unionen av forsendelser av disse produktene av 

animalsk opprinnelse. Det bør særlig opprettes lister over smeltet animalsk fett og fettgrever, krypdyrkjøtt, insekter og 

dyretarmer. 

11) Næringsmidler som består av, er isolert fra eller framstilt av insekter eller deler av disse, herunder levende insekter, skal 

godkjennes som nye næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283(16). Det bør 

opprettes en liste over disse produktgruppene. 

12) Før utløpet av overgangsbestemmelsene i forordning (EU) 2017/185 må det opprettes en liste over produkter av 

animalsk opprinnelse som det ikke er opprettet særskilte lister over i denne forordningen, for å unngå fare for stans i 

innførselen til Unionen av produkter av animalsk opprinnelse som importeres på det nåværende tidspunkt, og som er 

avgjørende for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i Europa. 

13) Overgangsbestemmelsene i forordning (EU) 2017/185 om visse produkter av animalsk opprinnelse ble fastsatt fordi 

produktene medfører liten risiko for menneskers helse som følge av at de konsumeres i svært små mengder, eller at 

framstillingen av produktene i stor utstrekning utelukker slik risiko. Det er derfor urimelig å kreve alle de bevisene og 

garantiene fra tredjestater som er fastsatt i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 og artikkel 4 i delegert 

forordning (EU) 2019/625. 

14) Listene bør fastsettes i denne forordningen og slettes fra gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og vedtak 

2006/766/EF. Forordning (EU) 2016/759 bør derfor endres, og vedtak 2006/766/EF bør oppheves. 

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

fra den datoen. 

16) Listen over tredjestater eller regioner i tredjestater som på grunnlag av sin dyrehelsetilstand er godkjent med henblikk på 

innførsel av forsendelser av dyretarmer til Unionen, blir først opprettet 21. april 2021 i samsvar med forordning (EU) 

2016/429. Listen over tredjestater eller regioner i tredjestater som er godkjent for innførsel til Unionen av forsendelser 

av dyretarmer beregnet på konsum, bør få anvendelse fra samme dato. Overgangsbestemmelsene om unntak fra 

folkehelsekrav ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyretarmer bør derfor forlenges til 20. april 2021. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen gjelder de listene som av hensyn til næringsmiddeltryggheten skal utarbeides over tredjestater eller 

regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum til Unionen, i 

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

  

(15) 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). 

(16) 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). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

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

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

 3) «kjøtt» kjøtt som definert i nr. 1.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 4) «fjørfe» fjørfe som definert i nr. 1.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 5) «viltlevende vilt» viltlevende vilt som definert i nr. 1.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 6) «egg» egg som definert i nr. 5.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 7) «eggprodukter» eggprodukter som definert i nr. 7.3 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) «behandlede mager, blærer og tarmer» behandlede mager, blærer og tarmer som definert i nr. 7.9 i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 853/2004, 

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

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

12) «rå melk» rå melk som definert i nr. 4.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

13) «melkeprodukter» melkeprodukter som definert i nr. 7.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

14) «råmelk» råmelk som definert i avsnitt IX nr. 1 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

15) «råmelkbaserte produkter» råmelkbaserte produkter som definert i avsnitt IX nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

16) «froskelår» froskelår som definert i nr. 6.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

17) «snegler» snegler som definert i nr. 6.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

18) «smeltet animalsk fett» smeltet animalsk fett som definert i nr. 7.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

19) «fettgrever» fettgrever som definert i nr. 7.6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

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

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

22) «honning» honning som definert i del IX nr. 1 i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(17), 

23) «biavlsprodukter» biavlsprodukter som definert i del IX nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1308/2013, 

24) «krypdyrkjøtt» krypdyrkjøtt som definert i artikkel 2 nr. 16 i forordning (EU) 2019/625, 

25) «insekter» insekter som definert i artikkel 2 nr. 17 i forordning (EU) 2019/625.  

  

(17) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 671). 
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Artikkel 3 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre ferskt og tilberedt kjøtt av 

hovdyr til Unionen 

Forsendelser av ferskt eller tilberedt kjøtt av hovdyr beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de 

kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar med artikkel 14 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 206/2010. 

Artikkel 4 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre kjøtt av fjørfe, 

strutsefugler og viltlevende fuglevilt, tilberedt kjøtt av fjørfe samt egg og eggprodukter til Unionen 

Forsendelser av kjøtt av fjørfe, strutsefugler og viltlevende fuglevilt, tilberedt kjøtt av fjørfe samt egg og eggprodukter beregnet 

på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å 

importere til Unionen fra i samsvar med artikkel 3 i kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(18). 

Artikkel 5 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre kjøtt av viltlevende dyr av 

harefamilien, kjøtt av ville landpattedyr unntatt hovdyr og dyr av harefamilien og kjøtt av oppdrettskaniner 

til Unionen 

Forsendelser av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, kjøtt av ville landpattedyr unntatt hovdyr og dyr av harefamilien og 

kjøtt av oppdrettskaniner beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller 

regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 119/2009. 

Artikkel 6 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre behandlede mager, blærer 

og tarmer unntatt dyretarmer til Unionen 

Forsendelser av behandlede mager, blærer og tarmer, unntatt dyretarmer, beregnet på konsum skal bare tillates innført til 

Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar 

med artikkel 3 bokstav b) i vedtak 2007/777/EF. 

Imidlertid skal forsendelser av biltong/jerky og pasteuriserte kjøttprodukter beregnet på konsum bare tillates innført til Unionen 

dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar med del 3 i 

vedlegg II til vedtak 2007/777/EF. 

Artikkel 7 

Tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre dyretarmer til Unionen 

Forsendelser av dyretarmer beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller 

regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar med artikkel 1 i vedtak 2003/779/EF.  

  

(18) Kommisjonsforordning (EF) 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). 
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Artikkel 8 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre levende, kjølte, fryste eller 

foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler til Unionen 

Forsendelser av levende, kjølte, fryste eller foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler beregnet på konsum skal 

bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg I. 

Likevel skal innførsel til Unionen av skjellmuskler av kamskjell som ikke er akvakulturdyr, fullstendig atskilt fra indre organer 

og gonader, tillates også fra tredjestater som ikke står på en slik liste. 

Artikkel 9 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre fiskerivarer unntatt de 

som er nevnt i artikkel 8 

Forsendelser av fiskerivarer beregnet på konsum unntatt de som er nevnt i artikkel 8, skal bare tillates innført til Unionen 

dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

Artikkel 10 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre forsendelser av rå melk, 

råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter 

Forsendelser av rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter beregnet på konsum skal bare tillates innført til 

Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar 

med artikkel 2 i forordning (EU) nr. 605/2010. 

Artikkel 11 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre froskelår til Unionen 

Forsendelser av froskelår beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller 

regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg III. 

Artikkel 12 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre snegler tilberedt i samsvar 

med avsnitt XI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 til Unionen 

Forsendelser av snegler tilberedt i samsvar med avsnitt XI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 som er beregnet på 

konsum, skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i 

vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 13 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre smeltet animalsk fett og 

fettgrever til Unionen 

Forsendelser av smeltet animalsk fett og fettgrever beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer 

fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar med artikkel 3 bokstav b i) i 

vedtak 2007/777/EF.  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/43 

 

Artikkel 14 

Tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre gelatin og kollagen til Unionen 

1. Forsendelser av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra storfe, sau, geit, svin og hestedyr skal bare tillates innført til 

Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere forsendelser av ferskt kjøtt 

av de spesifikke hovdyrene til Unionen fra, i samsvar med artikkel 14 bokstav a) i forordning (EU) nr. 206/2010, eller fra Sør-

Korea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan. 

2. Forsendelser av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer 

fra tredjestater eller regioner i tredjestater oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som 

det er tillatt å importere kjøtt av de respektive fjørfeartene fra, som angitt i nevnte del i nevnte vedlegg, eller fra Taiwan. 

3. Forsendelser av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fiskerivarer skal bare tillates innført til Unionen dersom de 

kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

4. Forsendelser av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra dyr av harefamilien og fra ville landpattedyr unntatt hovdyr 

skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i kolonne 1 i 

tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

Artikkel 15 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre råstoff til produksjon av 

gelatin og kollagen til Unionen 

1. Forsendelser av råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra storfe, sau, geit, svin og hestedyr skal 

bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere 

forsendelser av ferskt kjøtt av de spesifikke hovdyrene til Unionen fra, i samsvar med artikkel 14 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 206/2010. 

2. Forsendelser av råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fjørfe skal bare tillates innført til 

Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater oppført i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 798/2008 som det er tillatt å importere kjøtt av de respektive fjørfeartene fra, som angitt i nevnte del i nevnte vedlegg. 

3. Forsendelser av råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fiskerivarer skal bare tillates innført 

til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

4. Forsendelser av råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra dyr av harefamilien og fra ville 

landpattedyr unntatt hovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater 

som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

Artikkel 16 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre behandlet råstoff til 

produksjon av gelatin og kollagen til Unionen 

1. Forsendelser av behandlet råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra storfe, sau, geit, svin og 

hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, eller fra Sør-Korea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan.  
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2. Forsendelser av behandlet råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fjørfe skal bare tillates 

innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 798/2008, eller fra Taiwan. 

3. Forsendelser av behandlet råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fiskerivarer skal bare 

tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

4. Forsendelser av behandlet råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra dyr av harefamilien og fra 

ville landpattedyr unntatt hovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i 

tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

5. Forsendelser av behandlet råstoff til produksjon av gelatin og kollagen som nevnt i avsnitt XIV kapittel I nr. 4 

bokstav b iii) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra 

tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å innføre råstoff fra disse varene fra i samsvar med artikkel 15 i denne 

forordningen. 

Artikkel 17 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre honning og andre 

biavlsprodukter til Unionen 

Forsendelser av honning og andre biavlsprodukter beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer 

fra tredjestater som er oppført i kolonnen «Stat» i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2011/163/EU(19) og er merket med et 

kryss i kolonnen «Honning» i samme vedlegg. 

Artikkel 18 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre visse høyt foredlede 

produkter til Unionen 

Forsendelser av kondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, kitosan, glukosamin, løype, fiskelim og 

aminosyrer, alt i høyt foredlet tilstand og beregnet på konsum, skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra 

følgende tredjestater eller regioner i tredjestater: 

1. Når det gjelder råstoff fra hovdyr, tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010, eller Sør-Korea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan. 

2. Når det gjelder råstoff fra fiskerivarer, alle tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

3. Når det gjelder råstoff fra fjørfe, tredjestater eller territorier oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 798/2008. 

Artikkel 19 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre krypdyrkjøtt til Unionen 

Forsendelser av krypdyrkjøtt beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra Sveits(20), 

Botswana, Vietnam, Sør-Afrika eller Zimbabwe.  

  

(19) 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). 

(20) I samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksvarer (EFT L 114 av 

30.4.2002, s. 132). 
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Artikkel 20 

Tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre insekter til Unionen 

Forsendelser av insekter beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom disse næringsmidlene har opprinnelse 

i og er sendt fra en tredjestat eller en region i en tredjestat fra hvilken insekter er godkjent i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283, og de er oppført i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(21). 

Artikkel 21 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre andre produkter av 

animalsk opprinnelse til Unionen 

Forsendelser av andre produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum enn de som er omhandlet i artikkel 3–20, skal 

bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra følgende tredjestater eller regioner i disse: 

1. Dersom de er fra hovdyr, tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010, eller Sør-Korea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan. 

2. Dersom de er fra fjørfe, tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008, 

eller Taiwan. 

3. Dersom de er fra fiskerivarer, tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

4. Dersom de er fra dyr av harefamilien eller fra ville landpattedyr unntatt hovdyr, tredjestater eller regioner i tredjestater 

oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

5. Dersom de er fra flere forskjellige arter, tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i nr. 1–4 i denne artikkelen, 

for hvert produkt av animalsk opprinnelse. 

Artikkel 22 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 1 utgår. 

2. Vedlegg I utgår. 

Artikkel 23 

Oppheving 

Vedtak 2006/766/EF oppheves. Henvisninger til vedtak 2006/766/EF skal forstås som henvisninger til denne forordningen og 

leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg IV til denne forordningen. 

Artikkel 24 

Overgangsbestemmelser 

Til og med 20. april 2021 skal medlemsstatene fortsette å tillate innførsel til sitt territorium av forsendelser av dyretarmer som 

nevnt i artikkel 7 fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere slike forsendelser til Unionen fra i 

samsvar med artikkel 1 i vedtak 2003/779/EF. 

  

(21) 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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Artikkel 25 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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. 

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

Utferdiget i Brussel 5. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

LISTE OVER TREDJESTATER ELLER REGIONER I TREDJESTATER FRA HVILKE DET ER TILLATT Å INNFØRE 

LEVENDE, KJØLTE, FRYSTE ELLER FOREDLEDE MUSLINGER, PIGGHUDER, SEKKEDYR OG SJØSNEGLER BEREGNET 

PÅ KONSUM TIL UNIONEN(1) 

ISO-LANDKODE 
TREDJESTAT ELLER 

REGIONER I DENNE 
MERKNADER 

AU Australia  

CA Canada  

CH Sveits(2)  

CL Chile  

GL Grønland  

JM Jamaica Bare sjøsnegler 

JP Japan Bare fryste eller foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

KR Sør-Korea Bare fryste eller foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

MA Marokko Foredlede muslinger av arten Acanthocardia tuberculatum skal ledsages av 

a) en supplerende hygieneattestering som er i samsvar med malen i del B i 

tillegg V til vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 (EUT 

L 338 av 22.12.2005, s. 27), og b) analyseresultater fra testen som viser at 

muslingene ikke inneholder et nivå av paralyserende skjellgift (PSP) som er 

påviselig med bioassay-metoden. 

NZ New Zealand  

PE Peru Bare rensede Pectinidae (kamskjell) fra akvakultur 

TH Thailand Bare fryste eller foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

TN Tunisia  

TR Tyrkia  

US De forente stater Delstatene Washington og Massachusetts 

UY Uruguay  

VN Vietnam Bare fryste eller foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

(1) Herunder de som omfattes av definisjonen av fiskerivarer i nr. 3.1 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 

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

(2) I samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksvarer (EFT L 114 av 

30.4.2002, s. 132). 
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VEDLEGG II 

LISTE OVER TREDJESTATER ELLER REGIONER I TREDJESTATER FRA HVILKE DET ER TILLATT Å INNFØRE 

FISKERIVARER TIL UNIONEN, UTENOM DE SOM OMFATTES AV VEDLEGG I 

ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I 

DENNE 
RESTRIKSJONER 

AE De forente arabiske emirater  

AG Antigua og Barbuda Bare levende hummer 

AL Albania  

AM Armenia Bare levende vill kreps, varmebehandlet kreps som ikke er fra 

akvakultur, og fryst kreps som ikke er fra akvakultur 

AO Angola  

AR Argentina  

AU Australia  

AZ Aserbajdsjan Bare kaviar 

BA Bosnia-Hercegovina  

BD Bangladesh  

BJ Benin  

BN Brunei Bare akvakulturprodukter 

BR Brasil  

BQ Bonaire, Sint Eustatius, Saba  

BS Bahamas  

BY Hviterussland  

BZ Belize  

CA Canada  

CG Kongo Bare fiskerivarer som er fanget, renset (dersom det er relevant), 

fryst og ferdig emballert til sjøs 

CH Sveits(1)  

CI Elfenbenskysten  

CL Chile  

CN Kina  

CO Colombia  

CR Costa Rica  

CU Cuba  

CV Kapp Verde  
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ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I 

DENNE 
RESTRIKSJONER 

CW Curaçao  

DZ Algerie  

EC Ecuador  

EG Egypt  

ER Eritrea  

FJ Fiji  

FK Falklandsøyene  

GA Gabon  

GD Grenada  

GE Georgia  

GH Ghana  

GL Grønland  

GM Gambia  

GN Guinea Bare fisk som ikke har gjennomgått noen annen form for 

tilberedning eller foredling enn hodekapping, sløying, kjøling eller 

frysing. Den mindre hyppige fysiske kontrollen omhandlet i 

kommisjonsvedtak 94/360/EF (EFT L 158 av 25.6.1994, s. 41) får 

ikke anvendelse. 

GT Guatemala  

GY Guyana  

HK Hongkong  

HN Honduras  

ID Indonesia  

IL Israel  

I India  

IR Iran  

JM Jamaica  

JP Japan  

KE Kenya  

KI Kiribati  

KR Sør-Korea  

KZ Kasakhstan  
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ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I 

DENNE 
RESTRIKSJONER 

LK Sri Lanka  

MA Marokko  

MD Republikken Moldova Bare kaviar 

ME Montenegro  

MG Madagaskar  

MK Nord-Makedonia  

MM Myanmar  

MR Mauritania  

MU Mauritius  

MV Maldivene  

MX Mexico  

MY Malaysia  

MZ Mosambik  

NA Namibia  

NC Ny-Caledonia  

NG Nigeria  

NI Nicaragua  

NZ New Zealand  

OM Oman  

PA Panama  

PE Peru  

PF Fransk Polynesia  

PG Papua Ny-Guinea  

PH Filippinene  

PM Saint Pierre og Miquelon  

PK Pakistan  

RS Serbia 

Ikke inkludert Kosovo som definert i De 

forente nasjoners sikkerhetsråds 

resolusjon 1244 av 10. juni 1999. 

 

RU Russland  
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ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I 

DENNE 
RESTRIKSJONER 

SA Saudi-Arabia  

SB Salomonøyene  

SC Seychellene  

SG Singapore  

SH St. Helena 

Ikke inkludert øyene Tristan da Cunha 

og Ascension 

 

Tristan da Cunha 

Ikke inkludert øyene St. Helena og 

Ascension 

Bare hummer (fersk eller fryst) 

SN Senegal  

SR Surinam  

SV El Salvador  

SX Sint Maarten  

TG Togo  

TH Thailand  

TN Tunisia  

TR Tyrkia  

TW Taiwan  

TZ Tanzania  

UA Ukraina  

UG Uganda  

US De forente stater  

UY Uruguay  

VE Venezuela  

VN Vietnam  

YE Jemen  

ZA Sør-Afrika  

ZW Zimbabwe  

(1) I samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksvarer (EFT L 114 av 

30.4.2002, s. 132). 
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VEDLEGG III 

LISTE OVER TREDJESTATER ELLER REGIONER I TREDJESTATER FRA HVILKE DET ER TILLATT Å INNFØRE 

FROSKELÅR OG SNEGLER SOM ER TILBEREDT I SAMSVAR MED AVSNITT XI I VEDLEGG III TIL FORORDNING (EF) 

NR. 853/2004 OG BEREGNET PÅ KONSUM, TIL UNIONEN 

ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I DENNE RESTRIKSJONER 

AE De forente arabiske emirater  

AL Albania  

AO Angola  

AR Argentina  

AU Australia  

AZ Aserbajdsjan  

BA Bosnia-Hercegovina  

BD Bangladesh  

BJ Benin  

BR Brasil  

BQ Bonaire, Sint Eustatius, Saba  

BS Bahamas  

BY Hviterussland  

BZ Belize  

CA Canada  

CH Sveits(1)  

CI Elfenbenskysten  

CL Chile  

CN Kina  

CO Colombia  

CR Costa Rica  

CU Cuba  

CV Kapp Verde  

CW Curaçao  

DZ Algerie  

EC Ecuador  

EG Egypt  
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ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I DENNE RESTRIKSJONER 

ER Eritrea  

FJ Fiji  

FK Falklandsøyene  

GA Gabon  

GD Grenada  

GE Georgia  

GH Ghana  

GL Grønland  

GM Gambia  

GT Guatemala  

GY Guyana  

HK Hongkong  

HN Honduras  

ID Indonesia  

IL Israel  

I India  

IR Iran  

JM Jamaica  

JP Japan  

KE Kenya  

KI Kiribati  

KR Sør-Korea  

KZ Kasakhstan  

LK Sri Lanka  

MA Marokko  

MD Republikken Moldova Bare snegler 

ME Montenegro  

MG Madagaskar  

MK Nord-Makedonia  

MM Myanmar  

MR Mauritania  
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ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I DENNE RESTRIKSJONER 

MU Mauritius  

MV Maldivene  

MX Mexico  

MY Malaysia  

MZ Mosambik  

NA Namibia  

NC Ny-Caledonia  

NG Nigeria  

NI Nicaragua  

NZ New Zealand  

OM Oman  

PA Panama  

PE Peru  

PF Fransk Polynesia  

PG Papua Ny-Guinea  

PH Filippinene  

PM Saint Pierre og Miquelon  

PK Pakistan  

RS Serbia 

Ikke inkludert Kosovo som definert i De forente 

nasjoners sikkerhetsråds resolusjon 1244 av 10. juni 

1999. 

 

RU Russland  

SA Saudi-Arabia  

SB Salomonøyene  

SC Seychellene  

SG Singapore  

SH St. Helena 

Ikke inkludert øyene Tristan da Cunha og Ascension 

 

SN Senegal  

SR Surinam  

SV El Salvador  
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ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I DENNE RESTRIKSJONER 

SX Sint Maarten  

SY Syria Bare snegler 

TG Togo  

TH Thailand  

TN Tunisia  

TR Tyrkia  

TW Taiwan  

TZ Tanzania  

UA Ukraina  

UG Uganda  

US De forente stater  

UY Uruguay  

VE Venezuela  

VN Vietnam  

YE Jemen  

ZA Sør-Afrika  

ZW Zimbabwe  

(1) I samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksvarer (EFT L 114 av 

30.4.2002, s. 132). 
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VEDLEGG IV 

SAMMENLIGNINGSTABELL NEVNT I ARTIKKEL 23 

Vedtak 2006/766/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 Artikkel 8 

Artikkel 2 Artikkel 9 

Artikkel 3 − 

Artikkel 4 − 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II Vedlegg II 

 


