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HØRING
ENDRING AV ANIMALIEBIPRODUKTFORSKRIFTEN vedrørende helsesertifikater for forflytning av animalske
biprodukter fra restriksjonssoner under sykdomsforebygging
og kontroll.
Hovedinnhold i forskriftsutkastet
Endringen gjelder et helsesertifikat som skal ledsage animalske biprodukter som flyttes ut av en
restriksjonssone under sykdomsbekjempelse.

Bakgrunn for forslaget
Reguleringen av animalske biprodukter er gjort i forordning (EU) 1069/2009 og
gjennomføringsforordningen (EU) 142/2011. I Norge er regelverket gjennomført i forskrift 14.
september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum
(animaliebiproduktforskriften). Høringen omfatter forordning (EU) 2021/1699 som endrer forordning
(EU) 142/2011. Forordningen er vedtatt i EU.
Mattilsynet gjennomfører nå høring etter forvaltningslovens § 37. Dette betyr at høringsinstanser har
adgang til å uttale seg om sakene, og gi innspill. Rettsakten er foreløpig ikke tatt inn i EØSavtaleverket, og høringen gjennomføres derfor med forbehold om utfallet av den videre EØSprosessen. Det er i praksis begrensede muligheter til å kunne påvirke innholdet i den norske
gjennomføringsforskriften i høringsrunden, og høringen gjennomføres derfor hovedsakelig av
informasjonshensyn. Rettsakten er akseptabel og relevant for Norge.
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Endringer i animaliebiproduktforskriften
Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/687 om regler for forebygging og kontroll med listeførte sykdommer gir
detaljerte bestemmelser om bekjempelse og kontroll av listeførte sykdommer. Denne forordningen
er en del av ny dyrehelselov. Artikkel 22 av denne forordningen slår fast at forflytting av animalske
biprodukter fra restriksjonssoner må følges av et helsesertifikat (punkt 5). Det åpnes også for at
alternativt system for sporbarhet av disse produktene (punkt 6).
Det er derfor laget et helsesertifikat for forflytning av animalske biprodukter ut fra restriksjonssoner
ved bekjempelse av en listeført sykdom. Dette dokumentet skal brukes i TRACES NT og følger
standard utforming i TRACES NT.

Oppbygning av forskriften
Forslaget gjennomfører en forordning. Forordningsformen velges av EU i tilfeller hvor man har behov
for at regelverket skal gjelde likelydende i hele EU, og hele EØS-området. Forordningen gjelder
direkte i alle EUs medlemsland, men må gjøres til del av norsk rettsorden. På grunn av behovet for
likelydende regelverk stiller EØS-avtalen strenge krav til gjennomføringen, nemlig at forordningen
”som sådan gjøres til en del av avtalepartenes interne rettsorden”, jf. EØS-avtalen art. 7. I Norge er
”henvisningsteknikken” valgt for å ivareta dette kravet. Dette innebærer at den forskriftsteksten som
vedtas, fastsetter at vedkommende forordning, i EØS-tilpasset form, skal gjelde som forskrift, uten
at teksten der EØS-tilpasningene er innarbeidet, formelt vedtas som forskrift.
Denne metoden innebærer at rettigheter og plikter ikke kan leses direkte ut av forskriften. Brukere
må gå til selve forordningsteksten for å finne dem. For å lette tilgjengeligheten, er forordningsteksten
lagt ved høringen her. I forbindelse med kunngjøring av forskriften, vil Mattilsynet sørge for at
forordningsteksten også blir å finne i tilknytning til forskriften.

Konsekvensutredning
Det foreslåtte sertifikat-formularet gjelder animalske biprodukter fra listeførte arter i en
restriksjonssone som er opprettet på grunn av en listeført A-sykdom. Det er krav om at biprodukter
skal følges av et helsesertifikat når de skal ut av sonen. Hensikten med sertifikatet er å begrense
faren for smittespredning da all transport av produkter i utgangspunktet utgjør en
smittespredningsrisiko. En offentlig veterinær skal skrive under på helsesertifikatet og bekrefte hvor
biproduktene stammer fra, og at kravene i forordning (EU) 2020/687 artikkel 22 er oppfylt, dette gjør
flyttingen tryggere.
Mattilsynet legger videre til grunn at regelverksendringen ikke vil medføre administrative eller
økonomiske konsekvenser av betydning for myndighetene.
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