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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2208 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 2020
tot indeling van het Verenigd Koninkrijk als derde land waaruit de invoer van zendingen hooi en stro
in de Unie is toegestaan
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële
controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoeder
wetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen
te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (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 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement
en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG)
nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad
(verordening officiële controles) (1), en met name artikel 128, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bepaalde plantaardige producten, waaronder hooi en stro, houden een risico op verspreiding van infectieuze of
besmettelijke dierziekten in.

(2)

In artikel 128, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 worden de elementen genoemd die moeten worden
opgenomen in de maatregelen die noodzakelijk zijn om dat risico in te perken.

(3)

Artikel 9 van Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie (2) voorziet in veterinaire controles van de in
bijlage IV bij die verordening vermelde plantaardige producten, waaronder stro en hooi. Bijlage V bij die
verordening bevat een lijst van landen waaruit de lidstaten hooi en stro mogen invoeren en preciseert de
voorwaarden voor die invoer.

(4)

De GN-codes voor hooi en stro zijn vastgesteld in hoofdstuk 12 van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU)
2019/2007 van de Commissie (3).

(5)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie (4) is Verordening (EG) nr. 136/2004 ingetrokken,
maar is tegelijkertijd bepaald dat artikel 9 en de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 136/2004 van toepassing
blijven tot 21 april 2021.

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 is van toepassing op hooi en stro die de Unie binnenkomen. Die
uitvoeringsverordening bevat gedetailleerde regels voor documentencontroles, overeenstemmingscontroles en
materiële controles van hooi en stro aan grenscontroleposten.

(1) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor de veterinaire controles in
de grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen (PB L 21 van 28.1.2004, blz. 11).
(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de
toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten van
dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles aan
grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 3.12.2019, blz. 1).
(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie van 25 november 2019 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de
werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens en na documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële
controles van dieren en goederen die onderworpen zijn aan officiële controles aan grenscontroleposten (PB L 321 van 12.12.2019,
blz. 128).
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(7)

Met het oog op het einde van de overgangsperiode waarin is voorzien in het Akkoord inzake de terugtrekking van
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie (terugtrekkingsakkoord) op 31 december 2020, heeft het Verenigd Koninkrijk verzocht zijn
uitvoer van hooi en stro naar de Unie te mogen voortzetten.

(8)

Hooi en stro zijn bovendien producten die risico’s voor de diergezondheid kunnen opleveren. De huidige
diergezondheidsstatus van het Verenigd Koninkrijk geeft echter geen aanleiding tot bezorgdheid met betrekking tot
de uitvoer van hooi en stro naar de Unie. Het is dan ook passend hooi en stro afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk
te onderwerpen aan documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles aan de
grenscontrolepost van eerste binnenkomst in de Unie.

(9)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de nodige garanties geboden dat het voldoet aan de in Verordening (EG) nr. 136/2004
gestelde voorwaarden waaronder een derde land kan worden opgenomen in bijlage V bij die verordening en kan
worden opgenomen in de lijst van derde landen waaruit de lidstaten hooi en stro mogen invoeren. Rekening
houdend met het potentiële risico voor de diergezondheid en met de door het Verenigd Koninkrijk geboden
garanties, moet dat derde land worden aangemerkt als derde land waaruit de lidstaten hooi en stro mogen invoeren,
onverminderd de toepassing van het recht van de Unie op en in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot NoordIerland overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland bij het terugtrekkingsakkoord,
in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol.

(10)

Richtlijn 97/78/EG van de Raad (5), die de rechtsgrondslag vormde voor Verordening (EG) nr. 136/2004 van de
Commissie, is ingetrokken bij artikel 146, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 en kon derhalve niet de
rechtsgrondslag zijn voor de opneming van het Verenigd Koninkrijk in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 136/2004
van de Commissie.

(11)

Aangezien de lijst van derde landen waaruit de lidstaten hooi en stro mogen invoeren in bijlage V bij Verordening
(EG) nr. 136/2004 van toepassing blijft tot 21 april 2021, heeft de Commissie nog geen gedelegeerde handeling op
grond van artikel 126, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 vastgesteld om te bepalen dat hooi en stro de Unie
alleen mogen binnenkomen uit derde landen of regio’s van derde landen die opgenomen zijn in een daartoe door de
Commissie opgestelde lijst. Bijgevolg kan het Verenigd Koninkrijk niet in een dergelijke lijst worden opgenomen
overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625. Derhalve moet het Verenigd Koninkrijk worden
aangemerkt als een derde land waaruit de lidstaten hooi en stro mogen invoeren onder voorbehoud van de
toepassing van de gedetailleerde regels voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd met betrekking tot
goederen die aan officiële controles aan grenscontroleposten zijn onderworpen overeenkomstig Uitvoeringsver
ordening (EU) 2019/2130.

(12)

In afwachting van de vervanging van de lijst in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 136/2004 door een overeenkomstig
Verordening (EU) 2017/625 vastgestelde maatregel, is het passend de invoer in de Unie van hooi en stro uit en
afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk toe te staan. Hierdoor zou het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk
gehandhaafd kunnen worden, rekening houdend met de huidige diergezondheidsstatus van het Verenigd Koninkrijk.

(13)

Aangezien de in het terugtrekkingsakkoord vastgestelde overgangsperiode op 31 december 2020 afloopt, moet deze
verordening van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2021.

(14)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De invoer in de Unie van hooi (GNcode ex 1214 90, als bedoeld in hoofdstuk 12 van bijlage I bij Uitvoeringsverordening
(EU) 2019/2007 van de Commissie) en stro (GNcode ex 1213 00 00, als bedoeld in hoofdstuk 12 van bijlage I bij
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007) uit en afkomstig uit Groot-Brittannië en de van de Kroon afhankelijke gebieden
is toegestaan.
(5) Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire
controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9).
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 december 2020.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

