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Kommissionens beslut om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt
rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG (2007/275/EG)
Uppdaterad:

Kommissionens beslut av den 17 april 2007 om förteckningar över
djur och produkter som skall undersökas vid
gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och
97/78/EG (2007/275/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA
BESLUT
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om
fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som
importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven
89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG, särskilt artikel 4.5,
med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om
principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som
förs in i gemenskapen, särskilt artikel 3.5,
med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om
fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel
av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, särskilt
artikel 8.5 i detta, och
av följande skäl:
(1) I direktiv 91/496/EEG föreskrivs att medlemsstaterna bör utföra
veterinärkontroller av djur som förs in i gemenskapen från tredjeländer i enlighet
med det direktivet.
(2) I direktiv 97/78/EG föreskrivs att veterinärkontroller bör utföras på vissa
produkter av animaliskt ursprung och vissa växtprodukter som förs in i
gemenskapen från tredjeländer.
(3) Enligt kommissionens beslut 2002/349/EG av den 26 april 2002 om
upprättande av en förteckning över produkter som skall undersökas vid
gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 97/78/EG bör de produkter av animaliskt
ursprung som förtecknas i det beslutet undersökas vid gränskontrollstationer enligt
direktiv 97/78/EG.
(4) Eftersom veterinärkontroller vid gränskontrollstationer utförs i nära samarbete
med tulltjänstemännen bör en förteckning över produkter som hänvisar till
Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan användas som första grund vid valet av sändningar. Förteckningen över
produkter i beslut 2002/349/EG bör därför ersättas med förteckningen i bilaga I till
detta beslut.
(5) För att göra gemenskapslagstiftningen mera överskådlig bör förteckningen i
bilaga I till detta beslut även omfatta djur som importeras till gemenskapen från
tredjeland.
(6) För att underlätta de behöriga myndigheternas kontroller vid
gränskontrollstationerna bör förteckningen i bilaga I till detta beslut ge en så exakt
beskrivning som möjligt av de djur och produkter som skall kontrolleras av veterinär
enligt direktiv 97/78/EG. Dessutom föreskrivs det i detta beslut, för vissa KN-koder,
att endast en liten del av de produkter som omfattas av det berörda avsnittet eller
berörda nummer bör veterinärkontrolleras. I sådana fall bör kolumn 3 i bilaga I till
detta beslut hänvisa till tillämplig KN-kod och ge detaljerade uppgifter om de
produkter som skall vara föremål för dessa veterinärkontroller.
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(7) Enligt beslut 2002/49/EG skall sammansatta livsmedel, vilka innehåller
endast en begränsad andel produkter av animaliskt ursprung, fortsätta att lyda under
nationella bestämmelser.
(8) Men för att undvika olika tolkningar i medlemsstaterna som skulle leda till
störningar i handeln och eventuella risker för djurhälsan, bör bestämmelser nu
fastställas på gemenskapsnivå för sammansatta produkter som är undantagna från
veterinärkontroller enligt direktiv 97/78/EG.
(9) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april
2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt
ursprung ingår definitioner av vissa produkter. För enhetlighet i
gemenskapslagstiftningen bör hänsyn tas till de definitionerna i detta beslut.
(10) Det finns skillnader i riskerna för djurhälsan i samband med import av olika
typer av animaliska produkter till gemenskapen. Därför bör det i detta beslut
föreskrivas att alla sammansatta produkter som innehåller köttprodukter bör
kontrolleras av veterinär, medan olika kriterier bör gälla för sammansatta produkter
som innehåller andra animalieprodukter, eftersom harmoniserade regler behövs på
gemenskapsnivå.
(11) Vissa sammansatta produkter behandlas under tillverkningen, vilket minskar
den eventuella risken för djurhälsan av sådana produkter. De behöriga
myndigheterna bör därför använda utseende, hållbarhet och fysikaliska egenskaper
som utmärkande kännetecken då de skall fatta beslut om sammansatta produkter
behöver kontrolleras av veterinär eller inte.
(12) För att veterinärkontrollerna vid gränskontrollstationerna av sammansatta
produkter som förs in i gemenskapen skall vara enhetliga bör en förteckning
upprättas över vissa livsmedel och sammansatta produkter som är undantagna från
veterinärkontroller enligt direktiv 97/78/EG.
(13) För enhetlighetens skull bör beslut 2002/349/EG upphävas och ersättas med
det här beslutet.
(14) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från
ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1 – Syfte
[8901] I detta beslut fastställs bestämmelser för djur och produkter som skall
kontrolleras av veterinär vid gränskontrollstationer vid införsel till gemenskapen i
enlighet med direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG.
Artikel 2 – Definitioner
[8902] I detta beslut avses med
a) sammansatt produkt: livsmedel avsett som människoföda som innehåller både
bearbetade produkter av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt
ursprung och som omfattar produkter från första bearbetningsled som utgör en
integrerad del av produktionen av slutprodukten,
b) köttprodukter: produkter enligt definitionen i punkt 7.1 i bilaga I till förordning
(EG) nr 853/2004,
c) bearbetade produkter: bearbetade produkter som förtecknas i punkt 7 i bilaga
1 till förordning (EG) nr 853/2004,
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d) mjölkprodukter: produkter enligt definitionen i punkt 7.2 i bilaga I till
förordning (EG) nr 853/2004.
Artikel 3 – Veterinärkontroller av djur och produkter förtecknade i bilaga 1
[8903] 1. De djur och produkter som förtecknas i bilaga I [8908 A] till detta beslut
skall kontrolleras av veterinär vid gränskontrollstationer enligt direktiven
91/496/EEG och 97/78/EG.
2. Detta beslut tillämpas utan att det påverkar de kontroller av sammansatta
produkter som är nödvändiga för att se till att gemenskapens folkhälsokrav uppfylls.
3. Vid ett första urval av produkter för veterinärkontroll på grundval av
Kombinerade nomenklaturen i kolumn 1 i bilagan skall hänsyn tas till
hänvisningarna till en särskild text eller veterinärlagstiftning i kolumn 3.
Artikel 4 – Sammansatta produkter som skall underkastas veterinärkontroll
[8904] Följande sammansatta produkter skall kontrolleras av veterinär:
a) Sammansatta produkter som innehåller bearbetade köttprodukter.
b) Sammansatta produkter vars innehåll till minst hälften består av en bearbetad
produkt av animaliskt ursprung, andra än bearbetade köttprodukter.
c) Sammansatta produkter som inte innehåller bearbetade köttprodukter och vars
innehåll till högst hälften består av bearbetade mjölkprodukter, om slutprodukterna
inte uppfyller kraven i artikel 6.
Artikel 5
Artikeln har upphört att gälla enligt förordning 28/2012.

Artikel 6 – Undantag för vissa sammansatta produkter och livsmedel
[8906] 1. Genom avvikelse från artikel 3 skall följande sammansatta produkter eller
livsmedel avsedda som människoföda, som inte innehåller köttprodukter, inte
kontrolleras av veterinär.
a) Sammansatta produkter vars innehåll till högst hälften består av andra
bearbetade produkter, under förutsättning att dessa produkter
i) är lagringståliga i rumstemperatur, eller hela innehållet under
bearbetningsprocessen tydligt har genomgått en fullständig kokningsprocess eller
värmebehandling så att allt råmaterial har denaturerats,
ii) tydligt har märkts att de är avsedda som livsmedel,
iii) har förpackats säkert eller i tillslutna, rengjorda behållare,
iv) åtföljs av ett handelsdokument och är märkta på ett av medlemsstatens
officiella språk så att dokumentet och märkningen tillsammans ger information
om den sammansatta produktens art, mängd och antal förpackningar,
ursprungsland, tillverkare och beståndsdelar.
b) Sammansatta produkter eller livsmedel förtecknade i bilaga II [8909].
2. Mjölkprodukter som ingår i sammansatta produkter får dock endast komma
från länder förtecknade i bilaga I till kommissionens beslut 2004/438/EG och
behandlas så som där föreskrivs.
Artikel 7 – Upphävande
[8907] Beslut 2002/349/EG upphävs härmed.
Artikel 8 – Tillämpning
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[8907 A] Detta beslut skall tillämpas från och med en månad efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Anm. Beslutet offentliggjordes i EUT L 116, den 4 maj 2007.

Artikel 9 – Adressater
[8908] Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

