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FORORDNINGER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011
af 11. august 2011
om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår den dokumentation, der ledsager
import af frosne fiskevarer direkte fra et frysefartøj
(EØS-relevant tekst)

forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (3) er
der i bilag VI fastlagt standardsundhedscertifikater,
herunder et til brug ved import af fiskevarer.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
(4)

Medlemsstater og interesseorganisationer har anmodet
Kommissionen om, at den fastlægger et standarddoku
ment, der underskrives af fartøjsføreren, for at harmoni
sere de oplysninger, der kræves, og de procedurer, der
anvendes, når frosne fiskevarer importeres til Unionen
direkte fra et frysefartøj.

(5)

Standarddokumentet, der underskrives af fartøjsføreren,
bør specifikt henvise til de relevante bestemmelser i
afsnit VIII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004
vedrørende håndtering af fiskevarer om bord på frysefar
tøjer. Standarddokumentet bør også passe ind i det elek
troniske system for udveksling af sundhedscertifikater og
importdokumenter mellem de nationale kompetente
myndigheder med ansvar for sundhedsspørgsmål i
forbindelse med levende dyr og animalske produkter
(Traces).

(6)

Der bør derfor fastlægges en harmoniseret standard
model, der underskrives af fartøjsføreren, når fiskevarer
importeres til Unionen direkte fra et frysefartøj. Forord
ning (EF) nr. 2074/2005 bør ændres i overensstemmelse
hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestem
melser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 9, stk. 2,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser
for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske
produkter til konsum (2), særlig artikel 16, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(1 )

Forordning (EF) nr. 853/2004 indeholder blandt andet
bestemmelser om, at fødevarevirksomhedsledere, der
importerer animalske fødevarer fra tredjelande, skal
sikre, at der kun finder import sted, hvis betingelserne i
artikel 14 i forordning (EF) nr. 854/2004 er opfyldt.
I henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 854/2004
skal alle forsendelser af animalske produkter ved import
til Unionen ledsages af et dokument, der opfylder visse
krav. Det hedder dog i artikel 15, stk. 3, i forordningen,
at når fiskevarer blandt andet importeres direkte fra et
fiskefartøj, kan et dokument underskrevet af fartøjs
føreren erstatte dette dokument.
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af
5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser
vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parla
mentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og
vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parla
mentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF)
nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af

EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.
(2) EUT L 134 af 30.4.2004, s. 206.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 2074/2005 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 6 affattes således:
(3) EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27.
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″Artikel 6
Gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr.
853/2004 og (EF) nr. 854/2004 om standardsundhedscertifikater og standarddokumenter ved import af
visse animalske produkter
1.
I bilag VI til nærværende forordning fastsættes stan
dardsundhedscertifikaterne og standarddokumenterne ved
import af de animalske produkter, der er anført i samme
bilag, jf. artikel 6, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr.
853/2004.
2.
I bilag VI til nærværende forordning fastsættes det
standarddokument, der underskrives af fartøjsføreren, og
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som kan erstatte det dokument, der kræves i henhold til
artikel 14 i forordning (EF) nr. 854/2004, når fiskevarer
importeres direkte fra et frysefartøj, jf. artikel 15, stk. 3, i
samme forordning. ″
2) Bilag VI ændres som angivet i bilaget til nærværende forord
ning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. april 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2011.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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BILAG
I bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 foretages følgende ændringer:

1) Titlen på bilag VI og afsnit I-VI affattes således:

»STANDARDSUNDHEDSCERTIFIKATER OG STANDARDDOKUMENTER
ANIMALSKE PRODUKTER TIL KONSUM

VED IMPORT AF VISSE

AFSNIT I
KAPITEL I
FRØLÅR OG SNEGLE
Sundhedscertifikater, jf. artikel 6, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 853/2004, til anvendelse ved import af frølår og
snegle skal være i overensstemmelse med de standardcertifikater, der er fastlagt i henholdsvis del A og del B i tillæg I
til dette bilag.

KAPITEL II
GELATINE
Sundhedscertifikater, jf. artikel 6, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 853/2004, til anvendelse ved import af gelatine
og råvarer til fremstilling af gelatine skal være i overensstemmelse med de standardcertifikater, der er fastlagt i
henholdsvis del A og del B i tillæg II til dette bilag, medmindre andet er fastsat i andre særlige EU-bestemmelser,
navnlig om transmissible spongiforme encephalopatier og hormoner.

KAPITEL III
KOLLAGEN
Sundhedscertifikater, jf. artikel 6, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 853/2004, til anvendelse ved import af kollagen
og råvarer til fremstilling af kollagen skal være i overensstemmelse med de standardcertifikater, der er fastlagt i
henholdsvis del A og del B i tillæg III til dette bilag, medmindre andet er fastsat i andre særlige EU-bestemmelser,
navnlig om transmissible spongiforme encephalopatier og hormoner.

KAPITEL IV
FISKEVARER
Sundhedscertifikaterne, jf. artikel 6, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 853/2004, til anvendelse ved import af
fiskevarer skal være i overensstemmelse med det standardcertifikat, der er fastlagt i tillæg IV til dette bilag.

KAPITEL V
LEVENDE TOSKALLEDE BLØDDYR
Sundhedscertifikaterne, jf. artikel 6, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 853/2004, til anvendelse ved import af levende
toskallede bløddyr skal være i overensstemmelse med det standardcertifikat, der er fastlagt i tillæg V til dette bilag.

KAPITEL VI
HONNING OG ANDRE BIAVLSPRODUKTER
Sundhedscertifikaterne, jf. artikel 6, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 853/2004, til anvendelse ved import af
honning og andre biavlsprodukter skal være i overensstemmelse med det standardcertifikat, der er fastlagt i tillæg
VI til dette bilag.

AFSNIT II
STANDARDDOKUMENTER, DER SKAL UNDERSKRIVES AF FARTØJSFØREREN
Dokumentet, der underskrives af fartøjsføreren, og som kan erstatte det dokument, der kræves i henhold til artikel 14 i
forordning (EF) nr. 854/2004, når fiskevarer importeres direkte fra et frysefartøj, jf. artikel 15, stk. 3, i samme
forordning, skal være i overensstemmelse med det standarddokument, der er fastlagt i tillæg VII til dette bilag.«
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2) Følgende indsættes som tillæg VII:

»Tillæg VII til bilag VI
STANDARDDOKUMENT, DER UNDERSKRIVES AF FARTØJSFØREREN, OG SOM LEDSAGER IMPORT, NÅR
FROSNE FISKEVARER IMPORTERES DIREKTE TIL DEN EUROPÆISKE UNION FRA ET FRYSEFARTØJ
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