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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1758 

av 23. oktober 2019 

om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføring av Det forente 

kongerike Storbritannia og Nord-Irland og dets kronbesittelser på listen over tredjestater, territorier, soner 

eller segmenter som det er tillatt å innføre forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske union fra(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og 

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 22 og artikkel 61 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 

til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union (TEU). Den 11. april 2019 vedtok Det europeiske råd beslutning 

(EU) 2019/584(2) om forlengelse av fristen i henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU etter avtale med Det forente kongerike.  

I samsvar med nevnte beslutning er fristen fastsatt i artikkel 50 nr. 3 i TEU ytterligere forlenget til 31. oktober 2019. 

Unionsretten vil derfor opphøre å gjelde for og i Det forente kongerike fra 1. november 2019 («utmeldingsdatoen»). 

2) Ved vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008(3) er det opprettet en liste over tredjestater, territorier, 

soner eller segmenter som det er tillatt å innføre akvakulturdyr til Unionen fra. 

3) Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland har gitt de nødvendige garantier for at nevnte stat og dens 

kronbesittelser for visse handelsvarer vil oppfylle vilkårene fastsatt i forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til 

innførsel til Unionen av forsendelser av akvakulturdyr fra utmeldingsdatoen, ved å fortsette å overholde Unionens 

regelverk i en innledende periode på minst ni måneder. 

4) Derfor, tatt i betraktning disse særskilte garantiene fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og for å 

unngå unødvendige handelsforstyrrelser etter utmeldingsdatoen, bør Det forente kongerike og dets kronbesittelser 

oppføres på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 over tredjestater, territorier, soner eller segmenter som 

det er tillatt å innføre forsendelser av akvakulturdyr til Unionen fra. 

5) Vedlegg III til forordning (EU) nr. 1251/2008 bør derfor endres. 

6) Denne forordning bør få anvendelse fra 1. november 2019, med mindre unionsretten fortsatt gjelder for og i Det forente 

kongerike Storbritannia og Nord-Irland på nevnte dato. 

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

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 24.10.2019, s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 270/2019 av  

31. oktober 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(2) Det europeiske råds beslutning (EU) 2019/584 truffet etter avtale med Det forente kongerike 11. april 2019 om forlengelse av fristen i 

henhold til artikkel 50 nr. 3 i TEU (EUT L 101 av 11.4.2019, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og 

krav til utstedelse av sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse som bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet, og om 

utarbeiding av en liste over smittebærende arter (EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2019. 

Den får imidlertid ikke anvendelse dersom unionsretten fortsatt gjelder for og i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-

Irland på nevnte dato. 

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

Utferdiget i Brussel 23. oktober 2019. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I tabellen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1251/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader innsettes etter posten for Cookøyene: 

«GB 
Det forente kongerike Storbritannia 

og Nord-Irland 
X X X 

 
Hele landet 

GG Guernsey X X X  Hele landet» 

b) Følgende rader innsettes etter posten for Israel: 

«IM Isle of Man X    Hele landet 

JE Jersey X X X  Hele landet» 

 


