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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/386 VAN DE COMMISSIE
van 9 maart 2020
tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wat betreft de lijst van derde landen of delen
daarvan waaruit vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen in de Unie mogen worden
binnengebracht, en tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 wat betreft de lijst
van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit vers vlees in de Europese Unie mag worden
binnengebracht
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie
bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 8, inleidende zin, artikel 8, punt 1, eerste alinea,
artikel 8, punt 4, en artikel 9, lid 4, onder c),
Gezien Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling
van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong (2), en met name artikel 11, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (3) zijn onder andere de veterinairrechtelijke en de gezondheids
voorschriften vastgesteld voor de invoer in, de doorvoer door en de opslag in de Unie van zendingen van bepaalde
vleesproducten en van behandelde magen, blazen en darmen die een van de in bijlage II, deel 4, bij die beschikking
genoemde behandelingen hebben ondergaan (“de producten”). Daarnaast bevat bijlage II, deel 3, bij Beschikking
2007/777/EG een lijst van derde landen of delen daarvan waaruit biltong/jerky en gepasteuriseerde vleesproducten
in de Unie mogen worden ingevoerd op voorwaarde dat ze een van de in deel 4 van die bijlage genoemde
behandelingen hebben ondergaan.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie (4) worden onder andere de voorschriften inzake veterinaire
certificering vastgesteld voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen vers vlees van hoefdieren. Bijlage II,
deel 1, bij die verordening bevat een lijst van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit dergelijke
zendingen in de Unie mogen worden ingevoerd, alsmede de specifieke voorwaarden voor het binnenbrengen van
die zendingen uit bepaalde derde landen.

(1) PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.
(2) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206.
(3) Beschikking 2007/777/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen,
blazen en darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG (PB L 312 van 30.11.2007, blz. 49).
(4) Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie van 12 maart 2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of
delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften
inzake veterinaire certificering (PB L 73 van 20.3.2010, blz. 1).
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(3)

Sommige delen van Zuid-Afrika zijn opgenomen in bijlage II, delen 1 en 3, bij Beschikking 2007/777/EG als delen
waaruit respectievelijk de producten en biltong in de Unie mogen worden ingevoerd.

(4)

Sommige delen van Zuid-Afrika zijn ook opgenomen in bijlage II, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 206/2010 als
delen waaruit zendingen vers vlees van bepaalde gedomesticeerde en wilde hoefdieren, met uitzondering van
paardachtigen, in de Unie mogen worden ingevoerd. De invoer van vers vlees van deze diersoorten is echter sinds
2011 opgeschort omdat in dat gebied mond-en-klauwzeer is vastgesteld.

(5)

Bij Beschikking 2007/777/EG en Verordening (EU) nr. 206/2010 wordt de regionalisering van derde landen erkend.
De omschrijving in deze twee handelingen van het deel van het gebied in Zuid-Afrika dat wordt aangeduid met de
code “ZA-1”, zoals gewijzigd door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten naar aanleiding van een uitbraak van mond-enklauwzeer in 2011, waarnaar in deze twee handelingen wordt verwezen, is niet langer juist.

(6)

De bijlage bij Besluit 2011/163/EU van de Commissie (5) bevat een lijst van derde landen waarvan de Commissie de
bewakingsplannen voor groepen residuen en stoffen in voor menselijke consumptie bestemde dieren en dierlijke
producten heeft goedgekeurd. De invoer in de Unie van vleesproducten van dieren van welke soort ook, met
uitzondering van vleesproducten van vrij wild, uit Zuid-Afrika is op grond van dat besluit niet toegestaan,
aangezien Zuid-Afrika geen goedgekeurd plan heeft.

(7)

De Commissie heeft in februari 2017 in Zuid-Afrika een audit uitgevoerd ter beoordeling van het controlesysteem
voor diergezondheid in dat derde land, met name wat betreft de controlemaatregelen voor mond-en-klauwzeer (“de
audit van de Commissie van 2017”). De Commissie heeft vastgesteld dat, hoewel het controlesysteem voor de
productie van de producten waarop de audit betrekking had, in beginsel voldoende waarborgen kan bieden dat de
producten in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften van de Unie zijn geproduceerd, de
gesignaleerde problemen bij de uitvoering, die met name de officiële controles en de personeelsbezetting betreffen,
de doeltreffendheid van het systeem negatief beïnvloeden. De certificeringsregels en -beginselen bieden in het
algemeen ook waarborgen die gelijkwaardig zijn aan die van het recht van de Unie, maar door de gebrekkige
uitvoering zijn zij niet betrouwbaar en kan een aantal van de verklaringen die als deel van de certificaten voor
invoer in de Unie worden ondertekend, niet dezelfde waarborgen bieden.

(8)

Aangezien op grond van Besluit 2011/163/EU de invoer van vers vlees en vleesproducten van hoefdieren uit ZuidAfrika niet is toegestaan en rekening houdend met de bevindingen van de audit van de Commissie van 2017, en
met name het gebrek aan waarborgen betreffende de officiële controles op mond-en-klauwzeer, en om de
duidelijkheid en de consistentie van de wetgeving van de Unie te behouden, moet de vermelding “ZA-1”, die een
deel van het grondgebied van Zuid-Afrika betreft, worden geschrapt uit de vermelding voor Zuid-Afrika in
bijlage II, delen 1 en 3, bij Beschikking 2007/777/EG en in de lijst van derde landen waaruit vers vlees van
hoefdieren mag worden ingevoerd in bijlage II, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 206/2010.

(9)

Na bemiddeling door de Verenigde Naties (VN) hebben Athene en Skopje in juni 2018 een bilaterale overeenkomst
(“Overeenkomst van Prespa”) gesloten om de voorlopige VN-benaming voor de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië te wijzigen. Deze overeenkomst is thans door beide landen geratificeerd en de Republiek
Noord-Macedonië heeft de EU formeel in kennis gesteld van de inwerkingtreding ervan.

(10)

Bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG en bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 moeten derhalve
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

(5) Besluit 2011/163/EU van de Commissie van 16 maart 2011 tot goedkeuring van de door derde landen ingediende plannen
overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG van de Raad (PB L 70 van 17.3.2011, blz. 40).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.
Artikel 2
Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 maart 2020.
Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN
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BIJLAGE I

Bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wordt als volgt gewijzigd:
1) In deel 1 wordt in de vermelding voor Zuid-Afrika de rij voor het gebied ZA-1 geschrapt.
2) Deel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) de vermelding voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië wordt vervangen door de volgende
vermelding voor Noord-Macedonië:
“MK

Republiek NoordMacedonië

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX”

b) voetnoot (**), die verwijst naar de vermelding voor de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, wordt
geschrapt.
3) In deel 3 wordt in de vermelding voor Zuid-Afrika de rij voor het gebied ZA-1 geschrapt.
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BIJLAGE II

Bijlage II, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 206/2010 wordt als volgt gewijzigd:
— in de vermelding voor Zuid-Afrika wordt de rij voor het gebied ZA-1 geschrapt.
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