Utkast til forskrift om oppheving eller endring av forskrifter på
dyrehelseområdet
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet [dato] med hjemmel i lov 4. desember 1992
nr. 130 om husdyravl § 3, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24,
lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 6, § 7, § 8, §
9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 19, § 23, § 29, § 33 og § 36, jf. delegeringsvedtak 19. desember
2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd
§ 10 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret
ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) og nr. 13g (forordning (EU) 2019/2035).

I

Forskrift 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter oppheves.

II

Forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking og registrering av lamadyr og oppdrettshjort
oppheves.

III

Forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe
oppheves.
IV

Forskrift 23. april 2008 nr. 395 om krav til identifikator, avleser og prøvingslaboratorium ved
elektronisk identifikasjon av småfe oppheves.

V

Forskrift 6. april 2009 nr. 416 om birøkt oppheves.

VI

I forskrift 2. juli 1991 nr. 507 om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende
gjenstander gjøres følgende endringer:
I § 3 definisjonen av «produkter» skal innledningen lyde:
«produkter og varer»
I § 3 definisjonen av «produkter og varer» skal strekpunktet om landbruksmaskin, -redskap
og -utstyr lyde:
-

brukt landbruksmaskin, -redskap og -utstyr

I § 3 definisjonen av «produkter og varer» tilføyes to strekpunkter før siste strekpunkt:
- brukte bikuber og kubedeler, herunder bunnbrett, kasser, rammer uten voks,
dronninggitter og dekkbrett, og annet utstyr som har vært brukt i bigårder
- militært materiell, inkludert kjøretøy, som har vært brukt under øvelser eller
operasjoner i utlandet

§ 8 nytt nr. 7 skal lyde:
7) Brukt utstyr til honningbehandling som er rengjort og desinfisert.
§ 8 nytt nr. 11 skal lyde:
11) Militært materiell som innføres i samsvar med Forsvarets interne bestemmelser om tiltak
for å hindre spredning av dyresykdommer ved forflytning av materiell.
Materiellet skal følges av en skriftlig bekreftelse fra militær veterinær om at materiellet er
sanert etter Forsvarets interne bestemmelser før ankomst.
Dersom tungtveiende operative hensyn eller andre forhold ikke gjør det mulig å sanere
materiellet før ankomst, kan materiellet isteden føres direkte til et ankomststed, som på
forhånd er avtalt med Mattilsynet, hvor det skal saneres etter ankomst. I slike tilfeller kan
materiellet flyttes fra ankomststedet først etter at norsk militær veterinær har avgitt en skriftlig
bekreftelse om at materiellet er sanert etter Forsvarets interne bestemmelser.

VII

Forskrift 28. april 2010 nr. 631 om identifikasjon av dyr av hestefamilien oppheves.

IX

I forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt gjøres
følgende endringer:

I hjemmelsfeltet fjernes henvisningen til dyrevelferdsloven og henvisningen til
delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

EØS-henvisningsfeltet skal lyde:
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 7c (forordning (EF) nr.
1760/2000 endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006, forordning (EU) nr. 517/2013,
forordning (EU) nr. 653/2014 og forordning (EU) 2016/429), del 1.2 nr. 76 (forordning (EF) nr.
494/98 endret ved forordning (EU) nr. 1053/2010) og nr. 140 (forordning (EF) nr. 1082/2003
endret ved forordning (EF) nr. 499/2004 og forordning (EU) nr. 1034/2010).

Tittelen skal lyde:
Forskrift om merking av storfekjøtt og offentlig kontroll og sanksjonering av brudd på reglene
om identifikasjon og registrering mv. av storfe
I § 1 tilføyes forordning (EU) 2016/429 kronologisk til listen over forordninger som endrer
forordning (EF) nr. 1760/2000.
§ 2 skal lyde:
§ 2 Forordninger om offentlig kontroll og sanksjonering av brudd på reglene om identifikasjon
og registrering mv. av dyr
EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2
- nr. 76 (forordning (EF) nr. 494/98 som endret ved forordning (EU) nr. 1053/2010,
- nr. 140 (forordning (EF) nr. 1082/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 499/2004 og
forordning (EU) nr. 1034/2010)
om gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 1760/2000 avdeling I gjelder som
forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for
øvrig.

Kapitlene II til V med § 3 til § 19 oppheves.

§ 35 skal lyde:
§ 35 Tilsyn og vedtak
Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å
oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet
kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.
§ 37 skal lyde:
§ 37 Straff
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold
av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

X

Forskrift 10. mai 2011 nr. 482 om sporbarhet av svin oppheves.

XI
Forskriften trer i kraft [dato].

I forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt gjøres
følgende endringer under avsnittet “Forordninger”

I avsnittet «Konsolidert forordning (EF) nr. 1760/2000 gjøres følgende endringer:
I konsolideringsoversikten tilføyes følgende:
►M4 Forordning (EU) 2016/429
Artikkel 1 til 10 oppheves.
◄B
►M4
◄M4
►B
Artikkel 22 skal lyde:
◄M3
►M4
Artikkel 22
1.

Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at
bestemmelsene i denne forordningen overholdes.

De kontrollene som er fastsatt, skal utføres uten å berøre kontroller som Kommisjonen kan
foreta i henhold til artikkel 9 i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95.
Eventuelle sanksjoner som medlemsstaten pålegger næringsdrivende eller organisasjoner
som markedsfører storfekjøtt, skal være virkningsfulle, virke avskrekkende og stå i forhold til
overtredelsen.
2.
Uten hensyn til nr. 1, dersom næringsdrivende og organisasjoner som markedsfører
storfekjøtt har merket storfekjøtt uten at de oppfyller kravene fastsatt i avdeling II, og der det
er aktuelt og i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet, skal medlemsstatene kreve at
storfekjøttet fjernes fra markedet. I tillegg til sanksjonene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene,
a)
dersom det berørte kjøttet oppfyller de relevante veterinær- og hygienereglene, tillate
at dette storfekjøttet
i)
eller

bringes i omsetning etter å ha blitt riktig merket i samsvar med Unionens krav,

ii)
sendes direkte til bearbeiding til andre produkter enn dem som er angitt i
artikkel 12 første punkt,
b)
beordre midlertidig oppheving eller tilbakekalling av godkjenningen av berørte
næringsdrivende og organisasjoner.
3.

Sakkyndige fra Kommisjonen skal, i samarbeid med vedkommende myndighet

a)

kontrollere at medlemsstatene oppfyller kravene fastsatt i denne forordningen,

b)
foreta kontroll på stedet for å sikre at kontrollene utføres i samsvar med denne
forordningen.
4.
En medlemsstat på hvis territorium kontrollen på stedet blir foretatt, skal gi
Kommisjonens sakkyndige all den bistanden de trenger for å utføre sine oppgaver.
Kontrollresultatene skal drøftes med vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten
før endelig rapport blir utarbeidet og utsendt. Denne rapporten skal, der det er aktuelt,
inneholde anbefalinger for medlemsstatene om hvordan de bedre kan overholde denne
forordningen.
◄M4
Artikkel 22b og artikkel 23 skal lyde:
◄M3
►M4
Artikkel 22b
Utøvelse av delegert myndighet
1.
Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for
vilkårene fastsatt i denne artikkelen.
2.
Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 13 nr. 6, artikkel 14
nr. 4 og artikkel 15a, skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 20. april 2016.
Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder
før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med
perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet senest tre måneder
før utgangen av hver periode har motsatt seg slik forlengelse.
3.
Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 13 nr. 6, artikkel 14 nr. 4 og artikkel 15a
kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om
tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å
gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions
tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av
delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft.
4.
Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette
Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette.
5.
En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 6, artikkel 14 nr. 4 og artikkel
15a trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot
rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet
eller Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge

har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På
Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder.

Artikkel 23
Komitéprosedyre
1.
Kommisjonen skal, for de gjennomføringsrettsaktene som vedtas i henhold til artikkel
13 nr. 6 i denne forordningen, bistås av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og
fôr nedsatt ved artikkel 58 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002*.
Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 182/2011(**).
2.
Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011
anvendelse.
Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig prosedyre, skal prosedyren avsluttes
uten resultat dersom komitélederen beslutter det eller et simpelt flertall av
komitémedlemmene anmoder om det innen fristen for å avgi uttalelse.
__________________________________
(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne
prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L
31 av 1.2.2002, s. 1).
(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne
regler og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet
(EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13).

◄M4
►M3
Avsnittene «Forordning (EF) nr. 509/1999», «Konsolidert forordning (EF) nr. 911/2004»,
«Forordning (EF) nr. 644/2005» og forordning (EU) 2017/949» oppheves.

