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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1329
av den 10 augusti 2021
om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 och
(EU) 2021/404 vad gäller förlängning av övergångsperioden för användning av de djurhälsointyg,
kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg och officiella intyg som krävs för införsel till unionen av
vissa sändningar
(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara
djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt
artiklarna 213.2, 224.4, 230.1, 238.3 och 239.3,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012,
(EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och
rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europapar
lamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig
kontroll) (2), särskilt artiklarna 90 och 126.3, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2020/2235 (3), (EU) 2020/2236 (4) och (EU) 2021/403 (5)
fastställs bland annat förlagor till de djurhälsointyg, kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg och officiella intyg
som ska åtfölja sändningar av djur och varor vid införsel av dessa sändningar till unionen. Dessa genomförandeför
ordningar antogs inom ramen för förordningarna (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625. Förordning (EU) 2016/429
och de tre genomförandeförordningarna tillämpas från och med den 21 april 2021.

(2)

I genomförandeförordningarna (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 och (EU) 2021/403 föreskrivs en
övergångsperiod för införsel till unionen av sändningar av djur och varor som åtföljs av de tillämpliga intyg som
krävs för införsel till unionen av dessa sändningar och som utfärdats i enlighet med de relevanta intygsförlagor som

(1) EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.
(2) EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg, förlagor till
officiella intyg och förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av
sändningar av vissa kategorier av djur och varor samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning
(EG) nr 599/2004, genomförandeförordningarna (EU) nr 636/2014 och (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EG och besluten
2000/572/EG, 2003/779/EG och 2007/240/EG (EUT L 442, 30.12.2020, s. 1).
(4) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2236 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg för införsel till
unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vattenlevande djur och av vissa produkter av animaliskt ursprung från
vattenlevande djur samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1251/2008 (EUT L
442, 30.12.2020, s. 410).
(5) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/403 av den 24 mars 2021 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg och förlagor till
kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen och förflyttning mellan medlemsstaterna av sändningar av vissa
kategorier av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande
av beslut 2010/470/EU (EUT L 113, 31.3.2021, s. 1).
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fastställs i den unionslagstiftning som var i kraft före den 21 april 2021, förutsatt att de undertecknades före den
21 augusti 2021. Dessa intyg ska läsas i enlighet med övergångsbestämmelserna i de genomförandeförordningarna
i fråga om de akter som har upphört att gälla och som avses i intygen. Den övergångsperioden löper ut den
20 oktober 2021.
(3)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 (6) fastställs dessutom bland annat bestämmelser om vilka
förlagor till djurhälsointyg som ska användas vid införsel till unionen av vissa sändningar av djur, avelsmaterial och
produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri. I den genomförandeförordningen
fastställs övergångsbestämmelser vad gäller införsel till unionen av sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av
animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller zoner däri som åtföljs av tillämpliga intyg som utfärdats i
enlighet med den unionslagstiftning som var i kraft före den 21 april 2021, förutsatt att intygen undertecknades före
den 21 augusti 2021. Dessa intyg ska läsas i enlighet med övergångsbestämmelserna i den genomförandeförordningen
i fråga om de akter som har upphört att gälla och som avses i intygen. Den övergångsperioden löper också ut den
20 oktober 2021.

(4)

Den övergångsperiod som för närvarande föreskrivs i genomförandeförordningarna (EU) 2020/2235, (EU)
2020/2236, (EU) 2021/403 och (EU) 2021/404 ger inte tillräckligt med tid för tredjeländer och territorier att införa
de nödvändiga åtgärderna för utfärdande av nya intyg i enlighet med den unionslagstiftning som är tillämplig sedan
den 21 april 2021. Den övergångsperiod som fastställs i dessa genomförandeförordningar bör därför förlängas till
och med den 15 mars 2022, då de nödvändiga åtgärderna bör vara införda och ha tagits i bruk. Förlängningen bör
underlätta övergången till användning av de nya intyg som föreskrivs i dessa fyra genomförandeförordningar och
förhindra onödiga störningar i handeln i samband med införsel till unionen av sändningar som omfattas av dessa
genomförandeförordningar.

(5)

För att undvika onödiga störningar i handeln och ge tredjeländer och territorier tillräckligt med tid för att införa de
nödvändiga åtgärderna vad gäller de nya intygskrav som är tillämpliga sedan den 21 april 2021, måste därför den
övergångsperiod som fastställs i genomförandeförordningarna (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 och
(EU) 2021/404 förlängas till och med den 15 mars 2022, förutsatt att det tillämpliga intyget undertecknas före den
15 januari 2022 av den person som är bemyndigad att underteckna det.

(6)

Genomförandeförordningarna (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 och (EU) 2021/404 bör därför
ändras i enlighet med detta.

(7)

Av rättssäkerhetsskäl bör de ändringar som genom den här förordningen görs i genomförandeförordningarna (EU)
2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 och (EU) 2021/404 träda i kraft så snart som möjligt.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur,
livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/2235
I artikel 35 i genomförandeförordning (EU) 2020/2235 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
Sändningar av produkter av animaliskt ursprung, sammansatta produkter, groddar avsedda att användas som
livsmedel och frön avsedda för produktion av groddar avsedda att användas som livsmedel som åtföljs av det tillämpliga
intyg som utfärdats i enlighet med förlagorna i förordning (EU) nr 28/2012 och genomförandeförordning (EU) 2019/628
ska godtas för införsel till unionen till och med den 15 mars 2022, förutsatt att intyget undertecknades av den person som
bemyndigats att underteckna intyget i enlighet med den förordningen och den genomförandeförordningen före den
15 januari 2022.”
(6) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer,
territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (EUT L 114, 31.3.2021, s. 1).

L 288/50

Europeiska unionens officiella tidning

SV

11.8.2021

Artikel 2
Ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/2236
I artikel 10 i genomförandeförordning (EU) 2020/2236 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
Sändningar av vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur som åtföljs av det
tillämpliga djurhälsointyg som utfärdats i enlighet med förlagan i förordning (EG) nr 1251/2008 ska godtas för införsel till
unionen till och med den 15 mars 2022, förutsatt att djurhälsointyget undertecknades av en officiell inspektör före den
15 januari 2022.”

Artikel 3
Ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/403
I artikel 27 i genomförandeförordning (EU) 2021/403 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
Sändningar av landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur som åtföljs av det tillämpliga intyg som utfärdats i
enlighet med förlagorna i förordningarna (EG) nr 798/2008 och (EU) nr 206/2010, genomförandeförordningarna (EU)
nr 139/2013 och (EU) 2018/659, besluten 2006/168/EG och 2010/472/EU samt i enlighet med genomförandebesluten
2011/630/EU, 2012/137/EU och (EU) 2019/294 ska godtas för införsel till unionen till och med den 15 mars 2022,
förutsatt att intyget undertecknades av den person som bemyndigats att underteckna intyget i enlighet med dessa
förordningar, genomförandeförordningar, beslut och genomförandebeslut före den 15 januari 2022.”

Artikel 4
Ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/404
I artikel 6 i genomförandeförordning (EU) 2021/404 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
Sändningar av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer, territorier eller delar därav
från vilka införsel till unionen är tillåten enligt följande akter och som åtföljs av tillämpligt intyg som utfärdats i enlighet
med dessa akter ska få föras in till unionen till och med den 15 mars 2022, förutsatt att intyget undertecknades av den
person som bemyndigats att underteckna intyget i enlighet med dessa akter före den 15 januari 2022:
— Förordning (EG) nr 798/2008.
— Förordning (EG) nr 1251/2008.
— Förordning (EU) nr 206/2010.
— Förordning (EU) nr 605/2010.
— Genomförandeförordning (EU) nr 139/2013.
— Genomförandeförordning (EU) 2016/759.
— Genomförandeförordning (EU) 2018/659.
— Beslut 2006/168/EG.
— Beslut 2007/777/EG.
— Beslut 2008/636/EG.
— Beslut 2010/472/EU.
— Beslut 2011/630/EU.
— Genomförandebeslut 2012/137/EU.
— Genomförandebeslut (EU) 2019/294.”
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Artikel 5
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
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