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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1793
af 10. oktober 2016
om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår indførsel til Unionen af
gelatine og kollagen og behandlede råvarer til fremstilling af sådanne produkter fra Taiwan
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion,
tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, nr. 1),

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 11,
stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 (3) indeholder lister over tredjelande, dele af
tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til
konsum, herunder gelatine og kollagen.

(2)

Hvad angår gelatine og kollagen inddeles de dyrearter, som gelatine og kollagen fremstilles af, i fire kategorier
i del III i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759. Hvad angår behandlede råvarer til fremstilling af
gelatine og kollagen indeholder del V i nævnte bilag også en sådan inddeling. Taiwan er i de pågældende
bilagsdele hverken opført med henblik på import af gelatine eller kollagen fra fjerkræ, herunder strudsefugle og
fuglevildt, eller import af behandlede råvarer til fremstilling af nævnte type gelatine eller kollagen.

(3)

Taiwan opfylder betingelserne for at blive opført på listen med henblik på import til Unionen af nævnte type
gelatine og kollagen og ved import af behandlede råvarer til fremstilling af nævnte type gelatine eller kollagen, der
er fastsat i forordning (EF) nr. 854/2004, og landet bør derfor optages på listen i bilag I til gennemførelses
forordning (EU) 2016/759.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 bør derfor ændres.

(5)

For at undgå enhver afbrydelse af importen efter den dato, der er omhandlet i artikel 8 gennemførelsesforordning
(EU) 2016/759, bør nærværende forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

(1) EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.
(2) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder,
hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af
certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF (EUT L 126 af 14.5.2016, s. 13).
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 ændres således:
a) Del III, afsnit B, affattes således:
»AFSNIT B

Gelatine og kollagen fra fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt
Tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 798/2008, samt følgende
lande og områder:
ISO-KODE

LAND/OMRÅDE

TW

Taiwan«

b) Del V, afsnit B, affattes således:
»AFSNIT B

Behandlede råvarer fra fjerkræ, herunder strudsefugle og fuglevildt
Tredjelande og områder, der er opført i kolonne 1 i del 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 798/2008, samt følgende
lande og områder:
ISO-KODE

LAND/OMRÅDE

TW

Taiwan«
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2016.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
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