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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2126 

av 10. oktober 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for særskilt 

offentlig kontroll av visse kategorier av dyr og varer, tiltak som skal treffes etter slik kontroll og visse 

kategorier av dyr og varer som er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner(*) 

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 48 bokstav h) og artikkel 77 nr. 1 bokstav a), b) 

og k), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 77 nr. 1 bokstav a), b) og k) i forordning (EU) 2017/625 gir Kommisjonen myndighet til å vedta regler for 

gjennomføring av særskilt offentlig kontroll av visse kategorier av dyr og varer som innføres til Unionen, og om tiltak 

som skal treffes ved manglende overholdelse. 

2) For å sikre effektiv offentlig kontroll av forsendelser av uflådd viltlevende pelsvilt som innføres til Unionen, bør det 

fastsettes særlige kontrollkrav i tilfelle den fysiske kontrollen sluttføres i bestemmelsesvirksomheten, ettersom 

fullstendig fysisk kontroll og prøvetaking ikke kan gjennomføres på grensekontrollstasjoner. 

3) For å sikre effektiv offentlig kontroll av ferske fiskerivarer som ilandføres direkte i havner i Unionen, bør det være tillatt 

å gjennomføre offentlig kontroll i havner utpekt av medlemsstatene i samsvar med rådsforordning (EF) 

nr. 1005/2008(2). 

4) Artikkel 77 nr. 1 bokstav k) i forordning (EU) 2017/625 gir Kommisjonen myndighet til å vedta regler for 

gjennomføring av særskilt offentlig kontroll av dyr og varer nevnt i artikkel 48 bokstav h) i nevnte forordning, som 

utgjør en lav risiko eller ingen konkret risiko og er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, når et slikt 

unntak er berettiget. 

5) Dersom det ikke gjennomføres offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, bør det fastsettes vilkår, for eksempel 

egnede kontrollordninger, for å sikre at innførsel av slike dyr og varer til Unionen ikke medfører en uakseptabel risiko 

for menneskers og dyrs helse samt plantehelsen. 

6) Når det gjelder fryst tunfisk som utgjør en lav risiko eller ingen konkret risiko i samsvar med artikkel 48 bokstav h) i 

forordning (EU) 2017/625, kan offentlig kontroll gjennomføres i bearbeidingsbedriften på bestemmelsesstedet, som skal 

godkjennes av tollmyndighetene for midlertidig lagring av ikke-EU-varer i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 952/2013(3).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 12.12.2019, s. 104 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2020 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) Rådsforordning (EF) nr. 1005/2008 av 29. september 2008 om opprettelse av en fellesskapsordning for å forebygge, avverge og stanse 

ulovlig, urapportert og uregulert fiske, om endring av forordning (EØF) 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 av 29.10.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 

10.10.2013, s. 1). 
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7) Når det gjelder fiskerivarer som utgjør en lav risiko eller ingen konkret risiko i samsvar med artikkel 48 bokstav h) i 

forordning (EU) 2017/625, som er fanget av fartøyer som seiler under en medlemsstats flagg, og som innføres til 

Unionen etter å ha blitt losset i tredjestater som nevnt i artikkel 72 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/627(4), bør det treffes tiltak ved mistanke om manglende overholdelse. 

8) Dyr og varer som innføres til Unionen via visse greske øyer og via visse franske territorier, utgjør en lav risiko ettersom 

slike dyr eller varer ikke bringes i omsetning utenfor disse øyene eller territoriene. Det bør fastsettes passende krav til 

offentlig kontroll og tiltak for å sikre at slike dyr eller varer ikke bringes i omsetning utenfor disse øyene eller 

territoriene. 

9) For å rasjonalisere og forenkle anvendelsen av den rettslige rammen bør reglene for offentlig kontroll i henhold til 

artikkel 77 nr. 1 bokstav k) og artikkel 48 bokstav h) i forordning (EU) 2017/625 vedtas sammen med reglene for 

offentlig kontroll av andre kategorier av varer oppført i artikkel 77 nr. 1 bokstav a) og b) i nevnte forordning. 

10) Disse reglene henger i stor grad sammen, og mange er ment å anvendes parallelt. Av hensyn til klarhet og åpenhet, samt 

for å lette anvendelsen av reglene og unngå en mangedobling av dem, bør reglene derfor fastsettes i en enkelt rettsakt 

snarere enn i en rekke atskilte rettsakter med mange krysshenvisninger og risiko for overlapping. 

11) Ettersom denne forordningen fastsetter regler som omfattes av kommisjonsvedtak 94/641/EF(5) og Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2012/44/EU(6), bør disse rettsaktene oppheves. 

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

fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes det regler for gjennomføring av særskilt offentlig kontroll med hensyn til visse kategorier av dyr 

og varer samt tiltak som skal treffes ved manglende overholdelse. Forordningen fastsetter regler for i hvilke tilfeller og på 

hvilke vilkår visse kategorier av dyr og varer er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, samt når et slikt unntak 

er berettiget. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «IMSOC» informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll som nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625, 

2) «ferske fiskerivarer» ferske fiskerivarer som definert i nr. 3.5 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004(7), 

3) «fryst tunfisk» tunfisk som oppfyller kravene i avsnitt VIII kapittel VII nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.  

  

(4) 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). 

(5) Kommisjonsvedtak 94/641/EF av 8. september 1994 om fastsetjing av reglar for veterinærkontroll av produkt som vert importerte frå 

tredjestatar til visse greske øyar (EFT L 248 av 23.9.1994, s. 26). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/44/EU av 25. januar 2012 om regler for veterinærkontroller som skal gjennomføres på 

levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse som innføres via visse franske oversjøiske departementer fra tredjestater (EUT L 24 av 

27.1.2012, s. 14). 

(7) 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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Artikkel 3 

Uflådd viltlevende pelsvilt 

1. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen kan gi tillatelse til at forsendelser av 

uflådd viltlevende pelsvilt sendes til virksomheten på bestemmelsesstedet uten at den fysiske kontrollen sluttføres, dersom 

forsendelsene sendes i kjøretøyer eller containere i samsvar med artikkel 2 og 3 i delegert kommisjonsforordning 

(EU)2019/1666(8). 

2. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal underrette vedkommende myndighet for virksomheten på bestemmelsesstedet 

om at det er nødvendig å sluttføre de fysiske kontrollene, særlig helsekontroll og laboratorieundersøkelse. 

3. Vedkommende myndighet for virksomheten på bestemmelsesstedet skal underrette vedkommende myndighet nevnt i  

nr. 1 om resultatene av de fysiske kontrollene nevnt i nr. 2. 

Artikkel 4 

Ferske fiskerivarer som ilandføres direkte i havner i Unionen som medlemsstatene har utpekt, fra et fiskefartøy som 

seiler under en tredjestats flagg 

Ferske fiskerivarer som ilandføres direkte fra et fiskefartøy som seiler under en tredjestats flagg, er unntatt fra offentlig kontroll 

på grensekontrollstasjoner, forutsatt at de er gjennomført av vedkommende myndigheter i havner i Unionen som 

medlemsstatene har utpekt, i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1005/2008. 

Artikkel 5 

Fryst tunfisk som ilandføres direkte i havner i Unionen som medlemsstatene har utpekt, fra et fiskefartøy som seiler 

under en tredjestats flagg 

Medlemsstatene kan i bearbeidingsbedriften på bestemmelsesstedet som er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 853/2004, gjennomføre offentlig kontroll av fryst tunfisk som ikke er hodekappet eller sløyd, og som ilandføres direkte i 

havner i Unionen utpekt av medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1005/2008 fra et fiskefartøy 

som seiler under en tredjestats flagg, på følgende vilkår: 

a) Den offentlige kontrollen blir gjennomført av vedkommende myndighet på nærmeste grensekontrollstasjon. 

b) Bearbeidingsbedriften på bestemmelsesstedet er godkjent av tollmyndighetene for midlertidig lagring av ikke-EU-varer i 

samsvar med artikkel 147 nr. 1 og artikkel 148 i forordning (EU) nr. 952/2013. 

c) Den fryste tunfisken sendes fra fartøyet til bearbeidingsbedriften på bestemmelsesstedet i forseglede kjøretøyer eller 

transportcontainere, under tilsyn av vedkommende myndighet som gjennomfører offentlig kontroll, og i henhold til den 

relevante tollprosedyren i samsvar med artikkel 134, 135, 140, 141 og artikkel 148 nr. 5 i forordning (EU) nr. 952/2013. 

d) Før forsendelsen ankommer utpekte havner i Unionen, skal den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, ha 

underrettet vedkommende myndighet nevnt i bokstav a) i denne artikkelen om forsendelsens ankomst ved å sende inn et 

utfylt felles innførselsdokument om helse eller hygiene (CHED – Common Health Entry Document) nevnt i artikkel 56 i 

forordning (EU) 2017/625 via IMSOC. 

Artikkel 6 

Fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer som seiler under en medlemsstats flagg, og som losses i 

tredjestater 

1. Forsendelser av fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer som seiler under en medlemsstats flagg, og 

som, med eller uten lagring, losses i tredjestater før de innføres til Unionen med et annet transportmiddel som nevnt i 

artikkel 72 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/627, skal gjennomgå dokumentkontroll av vedkommende 

myndighet på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen.  

  

(8) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 4. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 

hensyn til vilkårene for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til 

virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 av 4.10.2019, s. 1). 
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2. Forsendelsene nevnt i nr. 1 kan unntas fra identitetskontroll og fysisk kontroll på grensekontrollstasjoner, forutsatt at de 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 72 i forordning (EU) 2019/627. 

3. Dersom det er fastslått eller er mistanke om manglende overholdelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 

2017/625, skal vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen i tillegg til 

dokumentkontroll også gjennomføre identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelsene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 7 

Forsendelser som innføres til Unionen via visse greske øyer og visse franske territorier 

1. Produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som innføres til Unionen fra tredjestater via godkjente 

innførselssteder på de greske øyene Rhodos, Mytilene og Iraklio (Kreta) til lokal bruk på den greske øya der 

innførselsstedet ligger, er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner. 

2. Dyr, produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som innføres til Unionen fra tredjestater via godkjente 

innførselssteder i de franske oversjøiske departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte til lokal 

bruk i de franske oversjøiske departementene der innførselsstedet ligger, er unntatt fra offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjoner. 

Artikkel 8 

Særskilt offentlig kontroll av forsendelser som innføres til Unionen via visse greske øyer og visse franske territorier 

1. Forsendelsene nevnt i artikkel 7 skal for hvert godkjent innførselssted gjennomgå kontroller i samsvar med vedlegg I. 

2. Hvert godkjent innførselssted skal høre inn under en vedkommende myndighets ansvar, som har tilgang til 

a) offentlige veterinærer som er ansvarlige for å treffe beslutninger om forsendelser i samsvar med artikkel 55  

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

b) dersom vedkommende myndighet anser det som nødvendig, personalet nevnt i artikkel 49 nr. 2 bokstav a) og b) i 

forordning (EU) 2017/625 som har fått opplæring i samsvar med artikkel 2 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/1081(9). 

3. Vedkommende myndighet på godkjente innførselssteder på de greske øyene nevnt i artikkel 7 nr. 1 skal sikre at det på 

hvert godkjent innførselssted er tilgjengelig personale og ressurser for å gjennomføre offentlig kontroll av forsendelser av 

varer nevnt i artikkel 7 nr. 1 som innførselsstedet er godkjent for. 

4. Hvert godkjent innførselssted i de franske oversjøiske departementene nevnt i artikkel 7 nr. 2 skal ha alle anlegg, alt utstyr 

og alt personale som kreves for å gjennomføre offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 7  

nr. 2 som innførselsstedet er godkjent for. 

Artikkel 9 

De driftsansvarliges ansvar med hensyn til forsendelser som innføres til Unionen via visse greske øyer og visse franske 

territorier 

Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelser nevnt i artikkel 7, skal 

a) underrette vedkommende myndighet på det godkjente innførselsstedet om forsendelsens ankomst ved å sende inn et utfylt 

CHED-dokument via IMSOC før forsendelsen ankommer det godkjente innførselsstedet, 

  

(9) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1081 av 8. mars 2019 om fastsettelse av regler om særlige krav til opplæring av personale som 

gjennomfører visse fysiske kontroller på grensekontrollstasjoner (EUT L 171 av 26.6.2019, s. 1). 
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b) føre et register som er godkjent av vedkommende myndighet på det godkjente innførselsstedet, som, dersom det er relevant, 

viser antallet dyr, produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som skal bringes i omsetning, samt 

kjøperens/kjøpernes navn og adresse, 

c) informere kjøperen/kjøperne om at 

i) produktene av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som skal bringes i omsetning, bare er til lokalt forbruk, 

og at disse produktene ikke under noen omstendigheter må videresendes til andre deler av Unionens territorium, 

ii) kjøperen/kjøperne ved videresalg må informere den eller de nye kjøperne, dersom dette er kommersielle aktører, om 

begrensningene i samsvar med bokstav c) i), 

d) når det gjelder de franske oversjøiske departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte, informere 

kjøperen/kjøperne om at 

i) dyrene som skal bringes i omsetning, bare er til lokal avl og produksjon, og at disse dyrene og produkter som stammer 

fra disse dyrene, ikke under noen omstendigheter må videresendes til andre deler av Unionens territorium, 

ii) kjøperen/kjøperne ved videresalg må informere den eller de nye kjøperne, dersom dette er kommersielle aktører, om 

begrensningene i samsvar med bokstav d) i). 

Artikkel 10 

Oppheving 

1. Vedtak 94/641/EF og gjennomføringsbeslutning 2012/44/EU oppheves fra 14. desember 2019. 

2. Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås som henvisninger til denne forordningen og leses som angitt i 

sammenligningstabellene i vedlegg II. 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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 10. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Særskilt offentlig kontroll av varer som innføres til Unionen via godkjente innførselssteder på visse greske øyer og visse 

franske territorier 

1. Vedkommende myndighet skal sikre at alle data om produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter og, når 

det gjelder de franske oversjøiske departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte, også alle data om 

dyr som framvises for å bringes i omsetning, legges inn i IMSOC. 

2. Vedkommende myndighet skal kontrollere 

a) de ledsagende sertifikatene og dokumentene, 

b) identiteten til produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter og, når det gjelder de franske oversjøiske 

departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte, også dyrenes identitet, 

c) emballeringen og merkingen, 

d) varenes kvalitet og konserveringstilstand, 

e) transportvilkårene og, når det gjelder kjøletransporter, transportmiddelets temperatur og varenes kjernetemperatur, 

f) eventuell skade på varene. 

3. Vedkommende myndighet skal, etter at den særskilte offentlige kontrollen er gjennomført, sikre at det angis i det 

ledsagende CHED-dokumentet at produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som skal bringes i 

omsetning, bare er til lokalt forbruk, og at disse produktene ikke under noen omstendigheter må videresendes til andre deler 

av Unionens territorium. 

4. Når det gjelder de franske oversjøiske departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte, skal 

vedkommende myndighet etter at den særskilte offentlige kontrollen er gjennomført, sikre at det angis i det ledsagende 

CHED-dokumentet at dyr som skal bringes i omsetning, bare er til lokal avl og produksjon, og at disse dyrene og produkter 

som stammer fra disse dyrene, ikke under noen omstendigheter må videresendes til andre deler av Unionens territorium. 

5. Vedkommende myndighet skal gjennomføre regelmessige inspeksjoner av husdyrlokalet/oppbevaringsstedet for 

forsendelser som skal bringes i omsetning, for å verifisere at kravene til folkehelse er oppfylt og at disse forsendelsene ikke 

blir videresendt til andre deler av Unionens territorium. 

6. Når det gjelder de franske oversjøiske departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte, skal 

vedkommende myndighet gjennomføre regelmessige inspeksjoner av husdyrlokalene for dyr som skal bringes i omsetning, 

for å verifisere at kravene til dyrehelse er oppfylt, og at disse dyrene og produkter som stammer fra disse dyrene, ikke 

videresendes til andre deler av Unionens territorium. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabeller nevnt i artikkel 10 nr. 2 

1. Vedtak 94/641/EF 

Vedtak 94/641/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 

Artikkel 2 

Artikkel 3 første strekpunkt 

Artikkel 3 annet strekpunkt 

Artikkel 3 tredje strekpunkt 

Artikkel 3 fjerde strekpunkt 

Artikkel 4 

Artikkel 5 

Artikkel 6 

Artikkel 7 

Vedlegg I 

Vedlegg II nr. 1 

Vedlegg II nr. 2 

Artikkel 7 

Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 9 bokstav a) 

Artikkel 9 bokstav b) 

Artikkel 9 bokstav c) 

Artikkel 9 bokstav e) 

Artikkel 8 nr. 1 

__ 

__ 

__ 

Artikkel 7 

Vedlegg I nr. 2 

Vedlegg I nr. 5 

2. Gjennomføringsbeslutning 2012/44/EU 

Gjennomføringsbeslutning 2012/44/EU Denne forordningen 

Artikkel 1 

Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 3 nr. 1 
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