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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1981 

av 28. november 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 med hensyn til lister over tredjestater og regioner i 

tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre snegler, gelatin, kollagen og insekter beregnet på konsum til Den 

europeiske union(*) 

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, 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 kravene til 

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, eller krav som anses for å være minst likeverdige. I artikkel 3 i delegert forordning (EU) 

2019/625 er det fastsatt regler som gjelder visse dyr og varer som bare 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. Kravene som 

stilles for å kunne bli oppført på listen, er fastsatt i artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2019/625, i tillegg til de mer 

generelle kravene til oppføring fastsatt i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626(3) fastsetter eller viser til lister over tredjestater eller regioner 

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

sikre samsvar med kravene til næringsmiddeltrygghet fastsatt i artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2019/625 og 

artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625. Gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 får anvendelse fra  

14. desember 2019. 

4) Artikkel 12 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 tillater innførsel til Unionen av forsendelser av snegler, som 

definert i nr. 6.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004(4), på visse vilkår, forutsatt at slike forsendelser kommer 

fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2019/626.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.11.2019, s. 72 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) 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) 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. 131). 

(4) 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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5) I samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 853/2004 kan produkter av animalsk opprinnelse, 

herunder andre sneglearter beregnet på konsum, importeres til Unionen bare dersom tredjestaten eller regionene i 

tredjestaten er oppført på en liste fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2019/626. 

6) I påvente av en slik oppføring i samsvar med forordning (EU) 2019/626, er import av slike snegler tillatt i samsvar med 

artikkel 3 i kommisjonsforordning (EU) 2017/185(5), der det er fastsatt et unntak som gjelder folkehelsekrav ved import 

av produkter av animalsk opprinnelse fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004, og som gjelder til  

31. desember 2020. Det er hensiktsmessig å føre opp disse snegleartene på listen over tredjestater og regioner i 

tredjestater som er fastsatt i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2019/626, for å unngå handelsforstyrrelser 

etter 31. desember 2020. 

7) Den 31. januar 2019 anmodet Armenia om å bli oppført på listen over tredjestater fra hvilke medlemsstatene skal tillate 

import av snegler beregnet på konsum til Unionen. Armenia ga garantier om oppfyllelse av kravene fastsatt i 

artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 og artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2019/625 for å få tillatelse til å 

innføre snegler til Unionen. Armenia bør derfor oppføres på listen over tredjestater og regioner i tredjestater fra hvilke 

det er tillatt å innføre snegler til Unionen, fastsatt i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2019/626. 

8) Artikkel 14 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 viser til lister over tredjestater og regioner i tredjestater fra 

hvilke det er tillatt å innføre gelatin og kollagen til Unionen. Artikkel 14 begrenser innførselen til Unionen av gelatin og 

kollagen fra storfe, sau, geit, svin, hestedyr og fjørfe til bare tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er 

tillatt å innføre ferskt kjøtt fra visse arter av hovdyr og fjørfekjøtt til Unionen. 

9) Artikkel 14 begrenser ytterligere innførselen til Unionen av slikt gelatin og kollagen på bakgrunn av dyrehelserestriksjoner 

som gjelder for ferskt kjøtt. De sistnevnte restriksjonene er ikke hensiktsmessige, fordi produksjonsprosessen for gelatin og 

kollagen utelukker forekomsten av slike farer for dyrehelsen. Derfor bør det anvendes en mindre streng tilnærming med 

hensyn til innførsel til Unionen av gelatin og kollagen fra tredjestater eller regioner i tredjestater, som utelukkende er basert 

på oppfyllelse av kravene til innførsel til Unionen av dyr og varer fastsatt i forordning (EU) 2017/625 og delegert 

forordning (EU) 2019/625. 

10) Artikkel 20 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 viser til en liste over tredjestater og regioner i tredjestater fra 

hvilke det er tillatt å innføre insekter til Unionen. Artikkelen viser til tredjestater og regioner i tredjestater som det er 

tillatt å innføre insekter fra i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283(6), med hensyn til 

insekter som er oppført i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(7). I artikkel 20 i gjennom-

føringsforordning (EU) 2019/626 fastsettes det imidlertid ikke spesifikt hvilke tredjestater og regioner i tredjestater som 

har slik tillatelse. Det er derfor hensiktsmessig å vise til en konkret liste over tredjestater og regioner i tredjestater fra 

hvilke det er tillatt å innføre disse insektene til Unionen, i et særlig vedlegg til gjennomføringsforordning (EU) 

2019/626. Tredjestater og regioner i tredjestater bør derfor bare tillates å innføre insekter til Unionen og bli oppført på 

listen dersom de gir tilstrekkelige garantier for at de oppfyller kravene fastsatt i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 

2017/625 og artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2019/625. 

11) Den 8. oktober 2019 ga Canada tilstrekkelige garantier for å få tillatelse til å innføre insekter til Unionen. 

12) Den 28. august 2019 ga Sveits tilstrekkelige garantier for å få tillatelse til å innføre insekter til Unionen. 

13) Den 11. september 2019 ga Sør-Korea tilstrekkelige garantier for å få tillatelse til å innføre insekter til Unionen.  

  

(5) 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). 

(6) 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). 

(7) 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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14) Canada, Sveits og Sør-Korea bør derfor oppføres på listen over stater fra hvilke det er tillatt å innføre insekter til 

Unionen, og artikkel 20 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 bør derfor endres. 

15) Ettersom gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også 

få anvendelse fra samme dato for å unngå handelsforstyrrelser særlig med hensyn til innførsel til Unionen av 

forsendelser av gelatin og kollagen. 

16) 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 

I gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 17 lyde: 

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

familien Helicidae, Hygromiidae eller Sphincterochilidae som er beregnet på konsum,». 

2) Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

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

Forsendelser av snegler 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.» 

3) I artikkel 14 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«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 er oppført i kolonne 1 i del 1 i vedlegg 

II til forordning (EF) 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 som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 798/2008, eller fra Taiwan.» 

4) Artikkel 20 skal lyde: 

«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 som er oppført i vedlegg IIIa til denne forordningen.» 

5) Vedleggene endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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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 28. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedleggene til forordning (EU) 2019/626 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg III innsettes følgende mellom oppføringene for Albania og Angola: 

«AM Armenia»  

2) Nytt vedlegg IIIa skal lyde: 

«VEDLEGG IIIa 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre insekter til Unionen, som 

nevnt i artikkel 20 

ISO-landkode Tredjestat eller regioner i denne Merknader 

CA Canada  

CH Sveits  

KR Sør-Korea»  

 


