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NARIADENIA
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/478
zo 14. januára 2019,
ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o kategórie
zásielok, ktoré sa majú podrobiť úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách
a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva
a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín,
o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)
č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005
a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení
nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS,
90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (1), a najmä na jeho
článok 47 ods. 3,
keďže:
(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 sa zriaďuje rámec pre úradné kontroly a iné úradné
činnosti na overenie správneho uplatňovania potravinového a krmivového práva Únie. Tento rámec zahŕňa
úradné kontroly zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie z tretích krajín.

(2)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa v prípade určitých kategórií zvierat a tovaru vyžaduje, aby každá zásielka
podliehala úradným kontrolám na určených hraničných kontrolných staniciach prvého príchodu do Únie, a to
z dôvodu rizika, ktoré tieto kategórie zvierat a tovaru môžu predstavovať pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

(3)

Okrem kategórií zásielok, ktoré už sú uvedené v nariadení (EÚ) 2017/625, by sa mali potraviny obsahujúce tak
produkty rastlinného pôvodu, ako aj spracované produkty živočíšneho pôvodu (zložené produkty), ako aj seno
a slama podrobiť úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, pretože takisto môžu predstavovať
riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

(4)

Nariadenie (EÚ) 2017/625 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Keďže nariadenie (EÚ) 2017/625 sa uplatňuje od 14. decembra 2019, súčasné nariadenie by sa malo takisto
uplatňovať od toho istého dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
V článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b) produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty, vedľajšie živočíšne produkty, seno a slama a potraviny
obsahujúce produkty rastlinného pôvodu a spracované produkty živočíšneho pôvodu („zložené výrobky“)“.
(1) Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.
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Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 14. januára 2019
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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