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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1012 

av 12. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 gjennom unntak fra reglene for 

utpeking av kontrollsteder og fra minstekravene til grensekontrollstasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 62 nr. 3 og artikkel 64 nr. 2 og 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter blant annet en ramme for gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet i forbindelse med dyr og varer som innføres til Unionen fra tredjestater, for å verifisere overholdelsen av 

Unionens regelverk med det formål å verne menneskers og dyrs helse, plantehelsen, dyrevelferden og, når det gjelder 

genmodifiserte organismer (GMO) og plantevernmidler, også miljøet. Forordningen fastslår at det skal gjennomføres 

offentlig kontroll av visse forsendelser av dyr og varer på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen. 

Medlemsstatene skal for dette formålet utpeke grensekontrollstasjoner. 

2) I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal medlemsstatene underrette Kommisjonen før de utpeker 

grensekontrollstasjoner, slik at Kommisjonen kan verifisere og om nødvendig gjennomføre kontroller for å verifisere at 

de oppfyller minstekravene til utpekingen som er fastsatt i forordningen. Forordning (EU) 2017/625 gir Kommisjonen 

myndighet til å fastsette visse nærmere regler for disse minstekravene. Disse nærmere reglene er fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014(2), (heretter samlet kalt «minstekravene»). I forordning (EU) 

2017/625 fastsettes det også at medlemsstatene skal tilbakekalle utpekingen av grensekontrollstasjonen dersom den ikke 

lenger overholder kravene til utpekingen for alle eller for visse kategorier av dyr og varer som utpekingen omfattet. 

3) Dersom tilbakekallingen av utpekingen bare var delvis, fordi den gjaldt en viss kategori av dyr eller en viss kategori av 

varer, eller alle kategorier av dyr eller alle kategorier av varer dersom grensekontrollstasjonen ble utpekt for kategorier 

av dyr og varer, bør imidlertid medlemsstatene kunne utpeke grensekontrollstasjonen på nytt for disse kategoriene av 

dyr eller varer som utpekingen ble tilbakekalt for, uten først å måtte gi Kommisjonen mulighet til å gjennomføre 

kontroller for å verifisere overholdelsen av minstekravene. I slike tilfeller bør tiltakene for å rette opp den manglende 

overholdelsen ikke være like omfattende som dem som kreves for å utpeke en grensekontrollstasjon for første gang. Det 

bør derfor fastsettes regler som gjør at medlemsstatene kan utpeke grensekontrollstasjonen på nytt for disse kategoriene 

av dyr og varer, uten først å måtte gi Kommisjonen mulighet til å gjennomføre kontroller for å verifisere overholdelsen 

av minstekravene. 

4) For å gjøre det mulig for Kommisjonen å gjennomføre en grundig vurdering av tiltakene medlemsstaten har truffet for å 

rette opp den manglende overholdelsen som førte til den delvise tilbakekallingen av utpekingen, bør medlemsstatene 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 21.6.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2020 av 7. februar 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014 av 12. juni 2019 om fastsettelse av nærmere regler for minstekrav til 

grensekontrollstasjoner, herunder kontrollsentre, og til format, kategorier og forkortelser som skal brukes i lister over 

grensekontrollstasjoner og kontrollsteder (EUT L 165 av 21.6.2019, s. 10). 
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underrette Kommisjonen om disse tiltakene. De bør bare gå videre med utpekingen på nytt dersom Kommisjonen anser 

at de tiltakene som er truffet, er tilstrekkelige til å rette opp den manglende overholdelsen. 

5) Unntaket fra reglene i forordning (EU) 2017/625 om utpeking av grensekontrollstasjoner bør bare gjelde dersom 

utpekingen på nytt finner sted innen to år etter datoen for den delvise tilbakekallingen av utpekingen. Dersom 

utpekingen på nytt finner sted mer enn to år etter datoen for den delvise tilbakekallingen, for å vurdere de endringene 

som er gjort på grensekontrollstasjonene, bør Kommisjonen beholde muligheten til å gjennomføre kontroller for å 

verifisere at grensekontrollstasjonene oppfyller minstekravene. 

6) I henhold til forordning (EU) 2017/625 kan offentlig kontroll i visse tilfeller gjennomføres på andre kontrollsteder enn 

grensekontrollstasjoner, forutsatt at disse kontrollstedene oppfyller minstekravene og kravene til utpeking og 

tilbakekalling av utpekingen av grensekontrollstasjoner. Reglene i denne forordningen om utpeking av grense-

kontrollstasjoner på nytt bør derfor også gjelde for kontrollsteder. 

7) Forordning (EU) 2017/625 krever at grensekontrollstasjoner skal ligge i umiddelbar nærhet av innførselsstedet til 

Unionen. For å oppnå en effektiv organisering og gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet, 

bør det imidlertid fastsettes regler som angir når det foreligger særlige geografiske begrensninger, og på hvilke vilkår 

grensekontrollstasjoner kan ligge i en annen avstand enn i umiddelbar nærhet av innførselsstedet til Unionen. 

Geografiske begrensninger bør være slike begrensninger som følger av naturforhold og landskap på innførselsstedet, og 

avstanden fra innførselsstedet bør ikke overstige det som er strengt nødvendig for å avhjelpe de vanskelighetene som 

følger av de geografiske begrensningene. Denne avstanden bør dessuten ikke være så stor at den utgjør en risiko for 

menneskers og dyrs helse, plantehelsen, dyrevelferden og miljøet. Særlige geografiske begrensninger bør omfatte 

begrensninger som kan føre til betydelige transportbegrensninger, som for eksempel høyfjellsoverganger der veiene er 

uegnet til forflytning av dyr og varer, eller der forflytningen av dem forsinkes i vesentlig grad. 

8) Grensekontrollstasjoner for import av forsendelser av ubearbeidet tømmer, saget tre eller treflis arbeider ofte under 

geografiske begrensinger, som skyldes at enkelte medlemsstater har lange kystlinjer eller lange grenser. Som følge av 

nevnte geografiske begrensninger er de normalt bare i drift når den offentlige kontrollen gjennomføres. Det bør derfor 

fastsettes visse unntak fra minstekravene til grensekontrollstasjoner fastsatt i artikkel 64 nr. 3 i forordning (EU) 

2017/625 med hensyn til utpekingen av dem. For å sikre effektiviteten av offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet bør imidlertid visse særlige vilkår oppfylles når denne kontrollen og denne virksomheten gjennomføres, av 

en mobil offentlig kontrollgruppe under vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen. En mobil offentlig 

kontrollgruppe bør særlig råde over et tilstrekkelig stort personale med egnede kvalifikasjoner, og ha tilgang til det 

nødvendige utstyret på tidspunktet for gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet. 

9) De reglene som Kommisjonen skal fastsette i samsvar med artikkel 62 nr. 3, artikkel 64 nr. 2 og artikkel 64 nr. 5 i 

forordning (EU) 2017/625, er nært forbundet med hverandre ettersom de alle gjelder unntak fra visse krav som berører 

grensekontrollstasjoner. For å tilrettelegge for korrekt og omfattende anvendelse av disse reglene, som også bør få 

anvendelse fra samme dato, bør reglene fastsettes i en enkelt rettsakt. 

10) Ettersom den særlige myndigheten som er gitt til Kommisjonen gjennom forordning (EU) 2017/625, får anvendelse fra 

14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse fra samme dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter regler for 

a) utpeking på nytt av en grensekontrollstasjon eller et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon der utpekingen er blitt 

delvis tilbakekalt, 

b) grensekontrollstasjoner som ligger i en annen avstand enn i umiddelbar nærhet av innførselsstedet til Unionen, på grunn av 

særlige geografiske begrensninger, 

c) utpeking av grensekontrollstasjoner for import av ubearbeidet tømmer, saget tre eller treflis for å ta hensyn til særlige 

geografiske begrensninger.  
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Artikkel 2 

Utpeking på nytt av en grensekontrollstasjon eller et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon etter delvis 

tilbakekalling av utpekingen 

1. Som unntak fra artikkel 59 nr. 3, 4 og 5 i forordning (EU) 2017/625 kan en medlemsstat som har tilbakekalt utpekingen av 

en grensekontrollstasjon eller et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon som nevnt i artikkel 53 nr. 1 bokstav a) i nevnte 

forordning, for visse kategorier av dyr eller varer som følge av manglende overholdelse av minstekravene nevnt i artikkel 64 

nr. 3 i samme forordning, eller av nærmere regler for minstekrav fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014, utpeke 

på nytt denne grensekontrollstasjonen eller dette kontrollstedet (heretter kalt «utpeking på nytt») i samsvar med nr. 2–5 i denne 

artikkelen. 

2. Før utpekingen på nytt som nevnt i nr. 1, skal medlemsstaten underrette Kommisjonen om de tiltakene den har truffet for å 

rette opp den manglende overholdelsen av minstekravene nevnt i nr. 1. 

3. Innen én måned fra datoen for mottakelse av underretningen, skal Kommisjonen vurdere om tiltakene som er truffet, er 

tilstrekkelige til å sikre at minstekravene er oppfylt, og innenfor samme frist underrette medlemsstaten om resultatet av sin 

vurdering. 

4. Medlemsstaten skal gå videre med utpekingen på nytt bare dersom den er blitt underrettet av Kommisjonen, i samsvar 

med nr. 3, om at tiltakene truffet av medlemsstaten er tilstrekkelige til å sikre at minstekravene er oppfylt. 

5. Utpekingen på nytt i samsvar med nr. 4 kan bare finne sted innen to år fra datoen for den delvise tilbakekallingen av 

utpekingen nevnt i nr. 1. 

Etter denne perioden på to år kan utpekingen på nytt bare skje i samsvar med artikkel 59 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 3 

Grensekontrollstasjoner som ligger i en annen avstand enn i umiddelbar nærhet av innførselsstedet til Unionen 

1. Som unntak fra artikkel 64 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 kan grensekontrollstasjoner ligge i en annen avstand enn i 

umiddelbar nærhet av innførselsstedet til Unionen, forutsatt at 

a) det er nødvendig på grunn av særlige geografiske begrensninger i samsvar med nr. 2, og 

b) vilkårene fastsatt i nr. 3 er oppfylt. 

2. De geografiske begrensningene nevnt i nr. 1 skal være av slik art at de hindrer eller begrenser en effektiv gjennomføring 

av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet. 

Disse geografiske begrensningene skal bestå av ett eller flere av følgende elementer: 

a) Innførselssteder med geografiske forhold som fører til betydelige begrensninger på transportsystemet. 

b) Innførselssteder som er utsatt for tilbakevendende flom på visse tider av året. 

c) Kaianlegg omgitt av klipper. 

d) Grenseveier som krysser en høyfjellsovergang. 

e) Jernbanetransport av dyr og varer som gjør det nødvendig å plassere grensekontrollstasjonen på den første stasjonen. 

f) Innførselssteder uten egnet areal som gjør det mulig å plassere grensekontrollstasjonen og dens anlegg i deres umiddelbare 

nærhet. 



Nr. 80/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

3. Når en medlemsstat beslutter å utpeke én eller flere grensekontrollstasjoner nevnt i nr. 1, skal utpekingen oppfylle 

følgende vilkår: 

a) Grensekontrollstasjonens avstand fra innførselsstedet til Unionen er tilpasset behovet for å overvinne de geografiske 

begrensningene og er ikke større enn hva dette behovet tilsier. 

b) Grensekontrollstasjonen og innførselsstedet hører inn under samme tollmyndighets ansvarsområde, slik at forsendelser kan 

flyttes fra innførselsstedet til grensekontrollstasjonene uten at de underlegges og håndteres under en tollprosedyre. 

4. Grensekontrollstasjonen skal ligge i tilstrekkelig avstand fra virksomheter eller steder der dyr, planter, planteprodukter 

eller andre gjenstander som kan bli smittet av smittsomme sykdommer eller skadelige organismer, holdes eller dyrkes. 

Artikkel 4 

Unntak for grensekontrollstasjoner for import av ubearbeidet tømmer, saget tre eller treflis 

1. Unntaket fastsatt i nr. 2 skal gjelde for grensekontrollstasjoner som på grunn av den berørte medlemsstatens lange 

kystlinje eller lange grenser, bare drives når det gjennomføres kontroll av forsendelser av ubearbeidet tømmer, saget tre eller 

treflis (heretter kalt de «berørte grensekontrollstasjonene»). 

2. Medlemsstatene kan utpeke de berørte grensekontrollstasjonene og unnta dem fra de pliktene som er nevnt i artikkel 64 

nr. 3 bokstav a), c) og f) i forordning (EU) 2017/625, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er innført egnede ordninger for til enhver tid å hindre uoppdaget innførsel til Unionen av forsendelser av ubearbeidet 

tømmer, saget tre eller treflis. 

b) Den berørte grensekontrollstasjonen har tilgang til et tilstrekkelig stort personale med egnede kvalifikasjoner i form av en 

mobil offentlig kontrollgruppe under vedkommende myndigheter, som er i stand til å nå den berørte grensekontroll-

stasjonen før ankomsten av forsendelsene, for å gjennomføre offentlig kontroll av ubearbeidet tømmer, saget tre eller treflis. 

c) Vedkommende myndigheters mobile offentlige kontrollgruppe gir eller har umiddelbar tilgang til 

i) utstyr, lokaler og andre anlegg som nevnt i artikkel 64 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625, og 

ii) teknologien og IT-utstyret nevnt i artikkel 64 nr. 3 bokstav f) i samme forordning. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1081 

av 8. mars 2019 

om fastsettelse av regler om særlige krav til opplæring av personale som gjennomfører visse fysiske 

kontroller på grensekontrollstasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 49 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen, som 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal gjennomføre for å verifisere overholdelsen av Unionens regelverk for 

den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. 

2) Artikkel 5 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625 krever at alt personale som gjennomfører offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet, får hensiktsmessig opplæring for sitt kompetanseområde. Kapittel I i vedlegg II til forordning 

(EU) 2017/625 fastsetter emnene i opplæringen av personale som gjennomfører offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet. 

3) Artikkel 21 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 krever at vedkommende myndigheter gjennomfører offentlig 

kontroll av dyr som framvises på grensekontrollstasjoner, for å verifisere overholdelse av kravene til dyrevelferd, og 

særlig reglene som gjelder transport av dyrene til Unionen. Slik offentlig kontroll skal omfatte kontroll av dyrs egnethet 

for transport og av transportmiddelet. 

4) Artikkel 21 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 krever at vedkommende myndigheter under gjennomføringen av offentlig 

kontroll skal treffe nødvendige tiltak for å hindre eller begrense til et minimum enhver forsinkelse mellom lasting av 

dyrene og deres avgang. Dersom dyrene holdes tilbake under transport i mer enn to timer, skal vedkommende 

myndigheter sikre at det legges hensiktsmessig til rette for stell av dyrene, og for at de om nødvendig fôres, gis vann, 

losses av og oppstalles. Det personalet som bistår den offentlige veterinæren ved gjennomføringen av fysisk kontroll av 

dyr på grensekontrollstasjoner, bør derfor ha fått særlig opplæring for dette formålet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 26.6.2019, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2020 av 7. februar 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 
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5) Artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 fastsetter at visse kategorier av dyr og varer som kommer fra tredjestater, 

skal omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen. I samsvar med artikkel 49 

nr. 1 i nevnte forordning skal slik offentlig kontroll omfatte dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll. 

6) Artikkel 49 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 fastsetter at den fysiske kontrollen skal gjennomføres av en offentlig 

veterinær dersom disse kontrollene gjelder dyr, med unntak av akvatiske dyr, eller kjøtt og spiselig slakteavfall. Den 

offentlige veterinæren kan bistås av personale som har fått opplæring i veterinære spørsmål i samsvar med kravene 

fastsatt i nevnte forordning, og som er utpekt av vedkommende myndigheter for dette formålet. Den fastsetter også at 

fysisk kontroll skal gjennomføres av en offentlig veterinær eller av personale som har fått opplæring i samsvar med 

kravene fastsatt i nevnte forordning, og som er utpekt av vedkommende myndigheter for dette formålet, dersom disse 

kontrollene gjelder akvatiske dyr, andre produkter av animalsk opprinnelse enn kjøtt og spiselig slakteavfall, 

formeringsmateriale eller animalske biprodukter. 

7) Personale som gjennomfører fysisk kontroll innenfor rammen av offentlig kontroll av dyr og visse kategorier av varer på 

grensekontrollstasjoner, bør derfor ha fått mer spesifikk opplæring for dette formålet. Opplæringen bør sikre at slik 

fysisk kontroll gjennomføres med samme kompetansenivå på alle grensekontrollstasjoner. 

8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(2) fastsetter et detaljert utdanningsprogram for veterinærer. Dette 

utdanningsprogrammet omfatter emner som anatomi, patologi, parasittologi, klinisk medisin, vern av dyrehelse, 

veterinærregelverk, husdyrproduksjon og næringsmiddelhygiene (inspeksjon og kontroll av næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, næringsmiddelhygiene og -teknologi samt praktisk arbeid, herunder praktisk arbeid på steder hvor det slaktes 

dyr og bearbeides næringsmidler). Kjennskap til disse emnene er nødvendig for gjennomføring av fysisk kontroll av dyr, 

produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale og animalske biprodukter på kompetent vis. Det bør derfor 

fastsettes særlige krav til opplæring av annet personale enn offentlige veterinærer, for å oppnå de påkrevde standardene for 

gjennomføring. For øyeblikket er det ikke konstatert noe behov for å innføre særlige krav til opplæring for offentlige 

plantehelseinspektører utover eksisterende krav. Offentlige veterinærer og offentlige plantehelseinspektører behøver derfor 

ikke å omfattes av denne forordningens virkeområde. 

9) Medlemsstatene bør kunne utpeke personale som selv om de ikke har fulgt opplæringsprogrammet i samsvar med denne 

forordningen, fullførte opplæringen eller programmet for utveksling av personale nevnt i artikkel 130 i forordning (EU) 

2017/625, forutsatt at slik opplæring eller slike programmer dekker de samme emnene som de som kreves i denne 

forordningen. 

10) Kommisjonsvedtak 93/352/EØF(3) fastsetter regler for utpekingen av en offentlig representant med særlig opplæring i 

gjennomføring av kontroller av fisk på grensekontrollstasjoner som befinner seg i havner der fisk ilandføres. Ettersom 

vedtakets virkeområde er dekket av forordning (EU) 2017/625, og kravene til opplæring er fastsatt i denne forordningen, 

bør vedtaket oppheves. 

11) Forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019. Reglene fastsatt i denne forordningen bør derfor også 

få anvendelse fra samme dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordningen fastsetter regler om særlige krav til opplæring av følgende personale som nevnt i artikkel 49  

nr. 2 bokstav a) og b) i forordning (EU) 2017/625, som gjennomfører fysisk kontroll på grensekontrollstasjoner: 

a) Personale som bistår en offentlig veterinær med gjennomføringen av fysisk kontroll av dyr, med unntak av akvatiske dyr, 

eller av kjøtt og spiselig slakteavfall. 

b) Personale som gjennomfører fysisk kontroll av akvatiske dyr, av andre produkter av animalsk opprinnelse enn dem som er 

nevnt i bokstav a), av formeringsmateriale eller animalske biprodukter. 

2. Denne forordningen gjelder ikke for offentlige veterinærer og offentlige plantehelseinspektører.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (EUT L 255 av 30.9.2005, 

s. 22). 

(3) Kommisjonsvedtak 93/352/EØF av 1. juni 1993 om fastsettelse av unntak fra godkjenningsvilkårene for grensekontrollstasjoner som 

befinner seg i havner der fisk fra tredjestater ilandføres (EFT L 144 av 16.6.1993, s. 25). 
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Artikkel 2 

Vedkommende myndigheters alminnelige forpliktelser med hensyn til opplæring 

1. Personalet nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og b) kan bistå den offentlige veterinæren med gjennomføringen av fysisk 

kontroll eller selv gjennomføre fysisk kontroll i samsvar med artikkel 49 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 bare dersom de har 

fullført og bestått et opplæringsprogram som oppfyller kravene i artikkel 3 i denne forordningen (heretter kalt «opplærings-

programmet». 

2. Vedkommende myndigheter skal utarbeide og organisere opplæringsprogrammet for å sikre at den fysiske kontrollen nevnt i 

artikkel 1 gjennomføres med nødvendig teknisk kompetanse og fagkunnskap. Opplæringsprogrammet skal omfatte både en 

teoretisk og en praktisk del. 

3. Vedkommende myndigheter skal føre fortegnelser over opplæringsprogrammet, på papir eller i elektronisk form for hver 

enkelt person, herunder datoer, varighet, programbeskrivelse, og når det er relevant, sertifikater som bekrefter at personalet har 

gjennomført og bestått opplæringsprogrammet. Vedkommende myndigheter i en medlemsstat skal sikre at alle grense-

kontrollstasjoner i denne medlemsstaten har tilgang til opplæringsdokumentasjon som oppbevares på papir eller i elektronisk form. 

Artikkel 3 

Krav til emner i opplæringsprogrammet 

1. Innholdet i opplæringsprogrammet skal fastsettes med hensyn til hvilke dyr og varer grensekontrollstasjonene er utpekt 

for, og hvilke oppgaver og ansvarsområder personalet har fått tildelt. 

2. Opplæringsprogrammet skal dekke følgende emner: 

a) Gjeldende EU-regelverk om innførsel av dyr og varer til Unionen, herunder prosedyrer som skal følges og virksomhet som 

skal gjennomføres under og etter fysisk kontroll. 

b) Allmenne prinsipper for undersøkelse av dyr. 

c) Undersøkelse av dyrs egnethet for transport. 

d) Praktiske aspekter av håndteringen av dyr i samsvar med Unionens regelverk, herunder ordninger for å hindre eller 

redusere forsinkelser ved grensekontrollstasjoner, og om nødvendig for å fôre, vanne, losse av og oppstalle dyrene. 

e) Sensorisk undersøkelse av varer. 

f) Undersøkelse av transportmidlene og transportvilkårene, herunder håndtering av temperaturfølsomme varer (kjølekjede) og 

transport av dyr. 

g) Identifikasjon av dyrearter, herunder når det er relevant, identifikasjon av invaderende fremmede arter som definert i 

artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1143/2014(4) som innføres via dyr og varer. 

h) Kontrollprosedyrer som gjelder 

i) bruk av utstyr, 

ii) gjennomføring av overvåkingsplaner, 

iii) prøvetakingsprosedyrer og laboratorieanalyser med hensyn til dyr og til aspekter som gjelder dyrs og menneskers 

helse. 

i) Metoder for fortolkning av resultatene av laboratorieundersøkelser og tilhørende beslutninger i samsvar med gjeldende 

krav i Unionens regelverk. 

j) Risikovurdering, herunder innsamling av data med hensyn til dyrs og menneskers helse med henblikk på gjennomføring av 

korrekt målrettet fysisk kontroll. 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1143/2014 av 22. oktober 2014 om forebygging og håndtering av innføring og spredning av 

invaderende fremmede arter (EUT L 317 av 4.11.2014, s. 35). 
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k) Forebygging av krysskontaminering og overholdelse av de relevante standardene for biosikkerhet. 

l) Krav til merking av varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625. 

m) Undersøkelses- og kontrollteknikker rettet mot å avsløre bedrageri eller villedende praksis i handelen. 

Artikkel 4 

Opplæring og programmer for utveksling av personale organisert i samsvar med artikkel 130 i forordning (EU) 

2017/625 

Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 kan personalet nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og b) bistå den offentlige veterinæren med 

gjennomføringen av fysisk kontroll eller selv gjennomføre fysisk kontroll i samsvar med artikkel 49 nr. 2 i forordning (EU) 

2017/625 når det har fått opplæring innenfor rammen av opplæring eller programmer for utveksling av personale organisert i 

samsvar med artikkel 130 i forordning (EU) 2017/625, forutsatt at slik opplæring eller slike programmer dekker innholdet og 

emnene i opplæringsprogrammet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i denne forordningen. 

Artikkel 5 

Oppheving 

Vedtak 93/352/EØF oppheves. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1013 

av 16. april 2019 

om forhåndsmelding av forsendelser av visse kategorier av dyr og varer som innføres til Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 58 første ledd bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter blant annet en ramme for gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet i forbindelse med dyr og varer som innføres til Unionen fra tredjestater, for å verifisere overholdelsen av 

Unionens regelverk med det formål å verne menneskers og dyrs helse, plantehelsen, dyrevelferden og, når det gjelder 

genmodifiserte organismer (GMO) og plantevernmidler, også miljøet. Denne rammen omfatter offentlig kontroll av dyr og 

varer som innføres til Unionen fra tredjestater via utpekte grensekontrollstasjoner. 

2) I henhold til forordning (EU) 2017/625 kreves det at den driftsansvarlige som er ansvarlig for visse forsendelser som 

innføres til Unionen, gir forhåndsmelding til vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen før disse forsendelsene 

ankommer. For å gjøre det mulig for disse myndighetene å gjennomføre sin offentlige kontroll i rett tid og på en effektiv 

måte, bør minstefristen for å gi forhåndsmelding fastsettes til én virkedag før forsendelsene ankommer. 

3) Transportrelaterte logistiske begrensninger kan imidlertid i visse tilfeller gjøre det umulig å overholde fristen for 

forhåndsmelding på én virkedag før forsendelsen ankommer. Dette kan for eksempel være tilfelle når forsendelsen 

transporteres fra avsenderstedet til grensekontrollstasjonen på under 24 timer, og de opplysningene som er nødvendige for å 

utfylle relevante deler av det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – Common Health Entry 

Document) som kreves til forhåndsmelding i samsvar med artikkel 56 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, ikke er 

tilgjengelige før forsendelsen lastes. I disse tilfellene bør medlemsstatene kunne kreve at det gis forhåndsmelding minst fire 

timer før forsendelsen ankommer, slik at det også under slike omstendigheter kan sikres at offentlig kontroll gjennomføres i 

rett tid og på en effektiv måte. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1012(2) fastsetter at medlemsstatene kan gi unntak for grensekontrollstasjoner 

som skal utpekes til import av ubearbeidet tømmer, saget tre eller treflis, fra visse minstekrav til grensekontrollstasjoner på 

grunn av særlige geografiske begrensninger. Nevnte forordning fastsetter også at offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet på grensekontrollstasjonen som er utpekt for de nevnte varene, kan gjennomføres av en mobil offentlig 

kontrollgruppe. For å gi tilstrekkelig tid til organisering av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet på disse 

grensekontrollstasjonene, bør et unntak fra reglene for minstefristen for forhåndsmelding om forsendelsers ankomst derfor 

gis gjennom denne forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 21.6.2019, s. 8 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2020 av 7. februar 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1012 av 12. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

gjennom unntak fra reglene for utpeking av kontrollsteder og fra minstekravene til grensekontrollstasjoner (EUT L 165 av 21.6.2019, s. 4). 

2020/EØS/80/03 
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5) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra nevnte dato. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Forhåndsmelding om forsendelser 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse som hører inn under kategoriene av dyr og varer som er nevnt i 

artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, skal gi forhåndsmelding til vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen 

for første ankomst til Unionen, minst én virkedag før forventet ankomst av forsendelsen. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen dersom logistiske begrensninger hindrer 

at fristen angitt i nevnte nummer kan overholdes, benytte en frist for forhåndsmelding på minst fire timer før forventet ankomst 

av forsendelsen. 

3. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjoner som er utpekt til import av ubearbeidet 

tømmer, saget tre eller treflis i samsvar med artikkel 4 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1012, benytte en frist for 

forhåndsmelding på inntil fem virkedager før forventet ankomst av slike forsendelser. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1014 

av 12. juni 2019 

om fastsettelse av nærmere regler for minstekrav til grensekontrollstasjoner, herunder  

kontrollsentre, og til format, kategorier og forkortelser som skal brukes i lister over  

grensekontrollstasjoner og kontrollsteder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 60 nr. 2 og artikkel 64 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter blant annet en ramme for gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet i forbindelse med dyr og varer som innføres til Unionen fra tredjestater, for å verifisere overholdelsen av 

Unionens regelverk for den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden med det formål å verne menneskers og dyrs helse, 

plantehelsen, dyrevelferden og, når det gjelder genmodifiserte organismer (GMO) og plantevernmidler, også miljøet. 

Forordningen fastslår at det skal gjennomføres offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer på grensekontrollstasjonen 

for første ankomst til Unionen. Medlemsstatene skal for dette formålet utpeke grensekontrollstasjoner. 

2) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter minstekrav som grensekontrollstasjonene skal oppfylle for å bli utpekt. Det bør 

derfor fastsettes nærmere regler for minstekrav til infrastruktur, utstyr og dokumentasjon på grensekontrollstasjoner. 

3) Med det formål å verne menneskers og dyrs helse, bør det fastsettes ytterligere nærmere regler for minstekrav til 

grensekontrollstasjoner, som er blitt utpekt for kategorien av dyr og visse kategorier av varer som f.eks. produkter av 

animalsk opprinnelse, animalske biprodukter, formeringsmateriale, sammensatte produkter samt høy og halm. 

4) For å ta hensyn til særlige krav til lossing av visse forsendelser som ikke transporteres i containere, f.eks. forsendelser av 

fiskerivarer eller forsendelser av animalske biprodukter som består av for eksempel ull, og forsendelser av store mengder 

bulkvarer som består av store mengder varer som transporteres uten å være emballert, bør grensekontrollstasjoner i visse 

tilfeller unntas fra kravet om å ha et losseområde dekket av et tak. Ettersom forsendelser av bulkvæsker av animalsk 

opprinnelse og ikke-animalsk opprinnelse losses direkte fra transportmiddelet til tanker via særlige rør, bør det ikke kreves 

at grensekontrollstasjonene har områder eller rom for lossing av varer eller inspeksjonslokaler eller inspeksjonsområder for 

gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet i forbindelse med bulkvæsker. 

5) For å forebygge risikoer for krysskontaminering bør det fastsettes krav til at anleggene for lossing, lagring og kontroll 

skal være atskilt fra hverandre på grensekontrollstasjoner som er blitt utpekt for produkter av animalsk opprinnelse, 

sammensatte produkter, animalske biprodukter og formeringsmateriale. Det bør imidlertid fastsettes unntak fra kravene 

om atskillelse dersom grensekontrollstasjonen bare er utpekt for emballerte varer, eller for emballerte eller visse 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 21.6.2019, s. 10 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 93 av 7.4.2017, s. 3. 

2020/EØS/80/04 
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uemballerte varer dersom vedkommende myndigheters risikovurdering på grensekontrollstasjonen viser at det ikke er 

noen mulighet for krysskontaminering. I sistnevnte tilfelle, for å håndtere risikoene for krysskontaminering på en 

effektiv måte, bør vedkommende myndigheter dessuten sikre at forsendelsene håndteres på ulike tidspunkter, og at 

anleggene rengjøres og desinfiseres mellom de ulike forsendelsenes ankomst. 

6) Ettersom dyr og varer som innføres til Unionen, og som er gjenstand for offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene, 

kanskje ikke er i samsvar med Unionens regelverk, bør det for å unngå all risiko for krysskontaminering, fastsettes 

regler som forbyr bruken av visse anlegg på grensekontrollstasjonene til forsendelser av dyr og varer beregnet på handel 

innenfor Unionen, og om tillatelse til slik bruk til forsendelser av dyr og varer beregnet på eksport, eller som forflyttes 

fra ett sted på Unionens territorium til et annet sted på Unionens territorium, etter passering gjennom territoriet til en 

tredjestat, forutsatt at vedkommende myndigheter gjennomfører passende risikoforebyggende tiltak. Slike tiltak bør 

være basert på en vurdering av de relevante anleggenes kapasitet til å gjennomføre slik tilleggsvirksomhet. 

Vedkommende myndigheter bør innføre egnede ordninger for å håndtere dyr i samsvar med Unionens regler for 

dyrevelferd. 

7) For å fremme effektiviteten av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet, bør det innføres en viss grad av 

fleksibilitet ved, på visse vilkår, å tillate bruk av handelsforetaks lagringsanlegg samt lagring i transportmiddelet som 

forsendelsen ble transportert til grensekontrollstasjonen i. 

8) For å tilrettelegge for effektiv organisering og gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet bør det 

tillates at grensekontrollstasjoner deles opp i ett eller flere kontrollsentre, der de kategoriene av dyr og varer som 

grensekontrollstasjonen er utpekt for, skal kontrolleres. I den forbindelse bør det fastsettes minstekrav til kontrollsentre. 

9) Kommisjonen bør som en del av prosessen for å utpeke grensekontrollstasjoner, vurdere om kontrollsentrene oppfyller 

minstekravene til grensekontrollstasjoner fastsatt i artikkel 64 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 og de nærmere reglene 

for minstekrav i denne forordningen. Medlemsstatene bør derfor når de underretter Kommisjonen om utpekingen av en 

grensekontrollstasjon, vedlegge alle nødvendige opplysninger om kontrollsentrene. 

10) For å sikre en passende verifisering av at grensekontrollstasjoner og kontrollsentre underlagt slike grensekontrollstasjoner 

oppfyller minstekravene i artikkel 64 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 og de nærmere reglene i denne forordningen, bør 

medlemsstatene underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i infrastrukturen eller driften av en grensekontrollstasjon, 

eller i et kontrollsenter underlagt denne grensekontrollstasjonen, dersom slike endringer krever en ajourføring av 

opplysningene gitt til Kommisjonen i samsvar med artikkel 59 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. Det bør derfor i denne 

forordningen kreves at medlemsstatene underretter Kommisjonen om dette. 

11) Artikkel 53 nr. 2 og artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 krever at hver medlemsstat skal gjøre tilgjengelig på 

internett ajourførte lister over grensekontrollstasjoner og kontrollsteder på sitt territorium, og framlegge visse 

opplysninger for hver grensekontrollstasjon og hvert kontrollsted. Det er derfor hensiktsmessig at det i denne 

forordningen fastsettes et format for lister over grensekontrollstasjoner og kontrollsteder sammen med forkortelser som 

skal brukes for å angi kategoriene av dyr og varer som grensekontrollstasjonene og kontrollstedene er utpekt for, og de 

særlige tilleggsopplysningene om omfanget av utpekingen. 

12) Av hensyn til gjennomsiktigheten bør alle kontrollsentre som brukes som en del av en grensekontrollstasjon, oppføres 

sammen med selve grensekontrollstasjonen i listen over grensekontrollstasjoner, med angivelse av kategoriene av dyr og 

varer som kontrolleres på kontrollsentrene. Alle endringer som gjelder kontrollsentrene, bør gjenspeiles på en nøyaktig 

måte i listen. 

13) De reglene som Kommisjonen skal fastsette i samsvar med artikkel 60 nr. 2 og artikkel 64 nr. 4 i forordning (EU) 

2017/625, er nært forbundet med hverandre ettersom de alle gjelder krav til grensekontrollstasjoner og kontrollsteder, og 

de bør derfor få anvendelse fra samme dato. For å tilrettelegge for korrekt og omfattende anvendelse av disse reglene, 

bør de fastsettes i en enkelt rettsakt.  
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14) Kommisjonsvedtak 2001/812/EF(2) fastsetter minstekrav til grensekontrollstasjoner som er godkjent i samsvar med 

rådsdirektiv 97/78/EF(3), til kontrollsentre og regler for oppføring av dem på lister. Ved kommisjonsvedtak 

2009/821/EF(4) utarbeides en liste over godkjente grensekontrollstasjoner. Kommisjonsdirektiv 98/22/EF(5) fastsetter 

minstekrav for gjennomføring av plantehelsekontroller på kontrollsentre av planter, planteprodukter og andre 

gjenstander som kommer fra tredjestater i samsvar med rådsdirektiv 2000/29/EF(6). For å sikre sammenheng og unngå 

overlapping av krav bør vedtak 2001/812/EF, vedtak 2009/821/EF og direktiv 98/22/EF oppheves. 

15) De relevante bestemmelsene og myndighet som er gitt til Kommisjonen gjennom forordning (EU) 2017/625, får 

anvendelse fra 14. desember 2019. Reglene fastsatt i denne forordningen bør derfor få anvendelse fra samme dato. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

1. Denne forordningen fastsetter regler for gjennomføring av forordning (EU) 2017/625 med hensyn til følgende: 

a) Felles nærmere regler for minstekrav til infrastruktur, utstyr og dokumentasjon på grensekontrollstasjoner og andre 

kontrollsteder enn grensekontrollstasjoner. 

b) Særlige nærmere regler for minstekrav til grensekontrollstasjoner som er utpekt for kategoriene av dyr og varer nevnt i 

artikkel 47 nr. 1 bokstav a) og b) i forordning (EU) 2017/625. 

c) Nærmere regler for minstekrav til kontrollsentre. 

d) Format, kategorier, forkortelser og andre opplysninger som brukes i listene over grensekontrollstasjoner og andre 

kontrollsteder enn grensekontrollstasjoner. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1. «emballerte varer» varer som er plassert i enhver form for emballasje som omslutter varen helt for å hindre lekkasje og tap 

av innhold, 

2. «kontrollsenter» et eget anlegg underlagt en grensekontrollstasjon, som er opprettet for å gjennomføre offentlig kontroll og 

annen offentlig virksomhet i forbindelse med den typen dyr og varer grensekontrollstasjonen er godkjent for, 

3. «hovdyr» hovdyr som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2004/68/EF(7), 

4. «registrerte dyr av hestefamilien» registrerte dyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav c) i rådsdirektiv 

2009/156/EF(8),  

  

(2) Kommisjonsvedtak 2001/812/EF av 21. november 2001 om fastsetjing av godkjenningsvilkåra for grensekontrollstasjonar som er 

ansvarlege for veterinærkontroll ved import til Fellesskapet av produkt frå tredjestatar (EUT L 306 av 23.11.2001, s. 28). 

(3) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing 

av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i 

TRACES (EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

(5) Kommisjonsdirektiv 98/22/EF av 15. april 1998 om fastsettelse av minstekrav for gjennomføring av plantehelsekontroller i Fellesskapet, 

på andre kontrollstasjoner enn kontrollstasjonene på bestemmelsesstedet, av planter, planteprodukter eller andre gjenstander som kommer 

fra tredjestater (EFT L 126 av 28.4.1998, s. 26). 

(6) Rådsdirektiv 2000/29/EF av 8. mai 2000 om beskyttelsestiltak mot innføring til Fellesskapet av organismer som er skadelige for planter 

eller planteprodukter og spredning av dem i Fellesskapet (EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1). 

(7) Rådsdirektiv 2004/68/EF av 26. april om fastsettelse av dyrehelseregler for import til og transitt gjennom Fellesskapet av visse arter 

levende hovdyr, om endring av direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF, og om oppheving av direktiv 72/462/EØF (EUT L 139 av 30.4.2004, 

s. 321). 

(8) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av slike dyr fra 

tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 
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KAPITTEL I 

Felles minstekrav til grensekontrollstasjoner 

Artikkel 3 

Infrastruktur på grensekontrollstasjoner 

1. Grensekontrollstasjoner som er utpekt for kategoriene av dyr og varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 

2017/625, skal ha følgende anlegg: 

a) Områder eller rom der dyr og varer skal losses. Slike områder skal være dekket av et tak, unntatt i tilfellene nevnt i nr. 4. 

b) Inspeksjonslokaler eller inspeksjonsområder med tilgang til rennende varmt og kaldt vann samt muligheter for å vaske og 

tørke hendene. 

c) Områder eller lokaler for oppstalling av dyr og lagringsområder eller lagerrom, herunder kjølerom dersom dette er 

hensiktsmessig for den varekategorien som grensekontrollstasjonen er utpekt for. 

d) Tilgang til toaletter med muligheter for å vaske og tørke hendene. 

2. Rommene nevnt i nr. 1 skal være utstyrt med vegger, gulv og tak som er lette å rengjøre og desinfisere, og ha tilstrekkelig 

drenering og tilstrekkelig naturlig eller kunstig belysning. 

3. Områdene nevnt i nr. 1 skal være lette å rengjøre og ha tilstrekkelig drenering og tilstrekkelig naturlig eller kunstig 

belysning. 

4. Kravene til at losseområdene skal være dekket av et tak som fastsatt i nr. 1 bokstav a), skal ikke gjelde i følgende tilfeller: 

a) Forsendelser av fiskerivarer beregnet på konsum, som ikke transporteres i containere. 

b) Forsendelser av animalske biprodukter som består av ull, bearbeidet animalsk protein i bulk, husdyrgjødsel i bulk eller 

guano. 

c) Forsendelser av store mengder bulkvarer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c), d) og e) i forordning (EU) 2017/625. 

5. Anleggene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) er ikke påkrevd for gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet i forbindelse med bulkvæsker av animalsk og ikke-animalsk opprinnelse. 

6. Medlemsstatene kan unnta grensekontrollstasjoner som er utpekt for kategoriene av varer som er nevnt i artikkel 47 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EU) 2017/625, fra følgende krav: 

a) Tilgang til rennende varmt og kaldt vann samt muligheter for å vaske og tørke hendene som nevnt i nr. 1 bokstav b). 

b) Tilgang til rom med tak som er lette å desinfisere som nevnt i nr. 2. 

7. Anleggene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c) skal ikke deles med andre kategorier av varer som er nevnt i artikkel 47 nr. 1 i 

forordning (EU) 2017/625, når de brukes til produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter. 

8. Anleggene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c) skal ikke deles med næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse når de 

brukes til formeringsmateriale og animalske biprodukter. 

9. Som unntak fra kravene i nr. 7 og 8 kan grensekontrollstasjoner dele anleggene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c) i følgende 

tilfeller: 

a) Grensekontrollstasjoner som er utpekt bare for kategorier av emballerte varer.  
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b) Grensekontrollstasjoner som er utpekt for kategorier av emballerte varer og uemballerte varer, forutsatt at følgende vilkår er 

oppfylt: 

i) Vedkommende myndigheter gjennomfører en risikovurdering av grensekontrollstasjonene som viser hvordan 

krysskontaminering kan unngås, og de gjennomfører tiltak som er identifisert i risikovurderingen for forebygging av 

slik krysskontaminering. 

ii) Vedkommende myndigheter sikrer at håndteringen av ulike forsendelser av uemballerte varer skjer på andre tidspunkter 

enn håndteringen av forsendelser av uemballerte og emballerte varer. I perioden mellom de ulike tidspunktene skal 

anleggene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c) rengjøres og desinfiseres. 

10. Nr. 9 skal ikke gjelde anlegg nevnt i nr. 1 bokstav c) dersom disse anleggene brukes til lagring av animalske biprodukter i 

bulk. 

11. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen kan under sin kontroll tillate bruken av kommersielle 

lagringsanlegg for varene nevnt i artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, forutsatt at disse anleggene ligger i umiddelbar 

nærhet av grensekontrollstasjonen, og hører inn under samme tollmyndighets ansvarsområde. 

Slike kommersielle lagringsanlegg kan brukes til gjennomføring av identitetskontroller og fysiske kontroller av produkter av 

ikke-animalsk opprinnelse, forutsatt at disse anleggene oppfyller minstekravene i denne forordningen. 

12. Varer som er lagret i kommersielle lagringsanlegg i samsvar med nr. 11, skal lagres under hygieniske forhold og være 

korrekt identifisert med strekkoder eller andre elektroniske midler, eller med merking. Dersom varene kan utgjøre en risiko for 

menneskers og dyrs helse og for plantehelsen, eller når det gjelder genmodifiserte organismer og plantevernmidler, også for 

miljøet, skal de i tillegg oppbevares i et eget, låsbart rom eller i områder som er avskjermet fra alle andre varer som lagres i det 

kommersielle lagringsanlegget. 

13. Dersom grensekontrollstasjonen ligger ved en vei, jernbane eller havn, kan lagring i transportmiddelet som varene ble 

transportert i til grensekontrollstasjonen, være tillatt under vedkommende myndigheters kontroll. 

14. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i infrastrukturen eller driften av en grense-

kontrollstasjon, eller i et kontrollsenter underlagt denne grensekontrollstasjonen, dersom slike endringer krever en ajourføring 

av opplysningene gitt til Kommisjonen i samsvar med artikkel 59 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 4 

Utstyr og dokumentasjon på grensekontrollstasjoner 

1. Grensekontrollstasjoner skal ha tilgang til 

a) utstyr til veiing av forsendelser dersom bruken av det er relevant for de kategoriene av dyr og varer som grensekontroll-

stasjonen er blitt utpekt for, 

b) utstyr til å losse, åpne og undersøke forsendelser, 

c) utstyr til rengjøring og desinfisering med bruksanvisninger eller et dokumentert system for rengjøring og desinfisering 

dersom rengjøringen og desinfiseringen utføres av representanter som er uavhengige av grensekontrollstasjonen, og 

d) tilstrekkelig utstyr for midlertidig lagring av prøver under regulert temperatur, i påvente av at de skal sendes til laboratoriet, 

og egnede beholdere for transport av prøvene. 

2. Inspeksjonslokaler eller inspeksjonsområder skal, dersom det er relevant for de kategoriene av dyr og varer som 

grensekontrollstasjonen er blitt utpekt for, være utstyrt med følgende: 

a) Et bord med en glatt, vaskbar overflate som er lett å rengjøre og desinfisere. 

b) Et termometer for å måle varenes overflate- og kjernetemperatur. 

c) Tineutstyr. 

d) Prøvetakingsutstyr. 

e) Teip for forsegling og nummererte forseglinger eller tydelig merkede etiketter for å sikre sporbarhet. 

3. Dersom det er nødvendig for å sikre at de prøvene som er tatt som del av offentlig kontroll, er intakte, skal nærmere 

anvisninger om prøvetaking med sikte på analyse og transport av disse prøvene til det utpekte offentlige laboratoriet, være 

tilgjengelig.  
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KAPITTEL II 

Særlige minstekrav til grensekontrollstasjoner 

Artikkel 5 

Grensekontrollstasjoner utpekt for kategorier av dyr 

1. I tillegg til kravene i artikkel 3 og 4 skal grensekontrollstasjoner som er utpekt for kategorier av dyr nevnt i artikkel 47  

nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, ha følgende: 

a) Garderobe med dusjmuligheter. 

b) Områder eller rom for lossing av dyr nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), med tilstrekkelig plass, belysning og ventilasjon. 

c) Utstyr for fôring og vanning. 

d) Lagringsanlegg for fôr, strø og husdyrgjødsel eller ordninger med en ekstern leverandør som stiller samme anlegg til 

rådighet. 

e) Områder eller lokaler for atskilt oppstalling av følgende kategorier av dyr som grensekontrollstasjonen er utpekt for: 

i) Andre hovdyr enn registrerte dyr av hestefamilien. 

ii) Registrerte dyr av hestefamilien. 

iii) Andre dyr enn hovdyr (men inkludert hovdyr til zoologiske hager). 

f) Inspeksjonslokaler eller inspeksjonsområder utstyrt med fikseringsutstyr og nødvendig utstyr for å utføre klinisk 

undersøkelse. 

g) Et eget innkjøringsfelt og andre ordninger for å spare dyrene for unødig ventetid før de ankommer losseområdet. 

2. Anleggene nevnt i nr. 1 bokstav b), c), e), f) og g) skal utformes, konstrueres, vedlikeholdes og drives på en slik måte at 

dyrene ikke utsettes for skade og unødig lidelse, og slik at deres sikkerhet ivaretas. 

3. Anleggene nevnt i nr. 1 bokstav a), b), c), e) og f) skal utgjøre en integrert og fullstendig driftsenhet. 

4. Anleggene nevnt i nr. 1 skal ikke brukes til gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet i 

forbindelse med forsendelser av dyr beregnet på handel innenfor Unionen. 

Anleggene nevnt i nr. 1 kan brukes til gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet i forbindelse med 

forsendelser av dyr beregnet på eksport fra Unionen, eller som forflyttes fra ett av territoriene oppført i vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/625 til et annet territorium oppført i vedlegg I til forordning (EU) 2017/625, etter passering gjennom territoriet til en 

tredjestat, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vedkommende myndigheter gjennomfører en risikovurdering av grensekontrollstasjonene som viser hvordan 

krysskontaminering kan unngås, og de gjennomfører tiltak som er identifisert i risikovurderingen for forebygging av slik 

krysskontaminering. 

b) Vedkommende myndigheter sikrer at håndteringen av forsendelser av dyr beregnet på eksport fra Unionen, eller som 

forflyttes fra ett av territoriene oppført i vedlegg I til forordning (EU) 2017/625 til et annet territorium oppført i vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/625, etter passering gjennom territoriet til en tredjestat, skjer på andre tidspunkter enn alle andre 

forsendelser av dyr som innføres til Unionen. I perioden mellom de ulike tidspunktene skal anleggene som brukes til 

håndtering av forsendelser av dyr, rengjøres og desinfiseres. 

5. Anleggene nevnt i nr. 1 bokstav b), c), e) og f) skal ikke deles med andre kategorier av varer som er nevnt i artikkel 47 

nr. 1 i forordning (EU) 2017/625.  
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Artikkel 6 

Grensekontrollstasjoner utpekt for kategorier av produkter av animalsk opprinnelse, animalske biprodukter, 

formeringsmateriale, sammensatte produkter og høy og halm 

1. I tillegg til kravene i artikkel 3 og 4 skal grensekontrollstasjoner som er utpekt for kategoriene av varer som er nevnt i 

artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, 

a) ha inspeksjonslokaler som nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b), utstyrt med anlegg for å opprettholde et temperaturregulert 

miljø, 

b) dersom de er blitt utpekt for kategorier av kjølte, fryste og omgivelsestempererte varer, samtidig kunne lagre disse varene 

under passende temperaturforhold, i påvente av resultatene av laboratorieanalyser, tester eller diagnoser, eller i påvente av 

resultatene fra vedkommende myndighets kontroller, og 

c) ha garderober. 

2. Anleggene nevnt i nr. 1 skal utgjøre en integrert og fullstendig driftsenhet. 

3. Anleggene nevnt i nr. 1 skal ikke brukes til gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet i 

forbindelse med forsendelser av varer beregnet på handel innenfor Unionen. 

Anleggene nevnt i nr. 1 skal brukes til gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet i forbindelse med 

forsendelser av varer beregnet på eksport fra Unionen, og som forflyttes fra ett av territoriene oppført i vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/625 til et annet territorium oppført i vedlegg I til forordning (EU) 2017/625, etter passering gjennom territoriet til en 

tredjestat, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vedkommende myndigheter gjennomfører en risikovurdering av grensekontrollstasjonene som viser hvordan krysskonta-

minering kan unngås, og de gjennomfører tiltak som er identifisert i risikovurderingen for forebygging av slik 

krysskontaminering. 

b) Vedkommende myndigheter sikrer at håndteringen av forsendelser av varer beregnet på eksport fra Unionen, eller som 

forflyttes fra ett av territoriene oppført i vedlegg I til forordning (EU) 2017/625 til et annet territorium oppført i vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/625, etter passering gjennom territoriet til en tredjestat, skjer på andre tidspunkter enn alle andre 

forsendelser av varer som innføres til Unionen. I perioden mellom de ulike tidspunktene skal anleggene som brukes til 

håndtering av forsendelser av varer, rengjøres og desinfiseres. 

4. Kravene nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal ikke gjelde for gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet i 

forbindelse med bulkvæsker av animalsk og ikke-animalsk opprinnelse. 

5. Levende frosker, levende fisk og levende virvelløse dyr beregnet på konsum, rugeegg og agn kan kontrolleres på 

grensekontrollstasjoner som er utpekt for kategoriene av varer som er nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 

2017/625. 

KAPITTEL III 

Lister over grensekontrollstasjoner og kontrollsteder 

Artikkel 7 

Format, kategorier, forkortelser og andre opplysninger som brukes i listene over grensekontrollstasjoner og 

kontrollsteder 

1. Medlemsstatene skal bruke formatet fastsatt i vedlegg I til å gi opplysningene nevnt i artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU) 

2017/625. 

2. Når medlemsstatene utarbeider listene over grensekontrollstasjoner nevnt i artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 

og listene over kontrollsteder i samsvar med artikkel 53 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, skal de bruke de forkortelsene og 

spesifikasjonene som er angitt i vedlegg II. 

3. Listene over grensekontrollstasjoner og kontrollsteder skal ledsages av en forklarende note som inneholder de 

forkortelsene og spesifikasjonene som er fastsatt i vedlegg II.  
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KAPITTEL IV 

Kontrollsentre 

Artikkel 8 

Krav til kontrollsentre 

1. Grensekontrollstasjoner kan omfatte ett eller flere kontrollsentre for å gjennomføre, etter behov, offentlig kontroll og 

annen offentlig virksomhet i forbindelse med den typen dyr og varer grensekontrollstasjonen er godkjent for. 

2. Kontrollsentrene skal oppfylle minstekravene til grensekontrollstasjoner fastsatt i artikkel 64 nr. 3 i forordning (EU) 

2017/625 og de nærmere reglene for minstekrav i denne forordningen. 

Kravene i artikkel 64 nr. 3 bokstav f) i forordning (EU) 2017/625 får ikke anvendelse på kontrollsentre som har tilgang til 

teknologien og utstyret for drift av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC) nevnt i artikkel 131 i nevnte 

forordning, og på andre databaserte informasjonsstyringssystemer som er tilgjengelige i et annet anlegg på samme 

grensekontrollstasjon. 

3. Kontrollsentre skal 

a) høre inn under den samme tollmyndighets ansvarsområde på grensekontrollstasjonen, og 

b) høre inn under vedkommende myndighets kontroll på grensekontrollstasjonen. 

4. Dersom medlemsstater underretter Kommisjonen om utpekingen av en grensekontrollstasjon i samsvar med artikkel 59 i 

forordning (EU) 2017/625, skal de også framlegge alle relevante opplysninger om eventuelle kontrollsentre som er opprettet og 

underlagt slike grensekontrollstasjoner. 

5. Medlemsstatene skal oppføre hvert kontrollsenter sammen med den relevante grensekontrollstasjonen utpekt i samsvar 

med artikkel 59 i forordning (EU) 2017/625, på en liste i samsvar med formatet angitt i vedlegg I. Disse opplysningene skal 

også angi hvilke kategorier av dyr og varer som kontrolleres i kontrollsentrene i samsvar med artikkel 7. 

6. Medlemsstatene skal slette kontrollsentre fra listen nevnt i nr. 5 når de ikke lenger oppfyller kravene i nr. 2 og 3, og 

underrette Kommisjonen om slettingen og om grunnene til denne beslutningen. 

Artikkel 9 

Oppheving 

Kommisjonsvedtak 2001/812/EF og 2009/821/EF og kommisjonsdirektiv 98/22/EF oppheves med virkning fra  

14. desember 2019. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Når det gjelder grensekontrollstasjoner som er utpekt for varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 i 

samsvar med artikkel 59 nr. 1 i nevnte forordning, og som på datoen for denne forordningens ikrafttredelse ikke har områder 

eller rom for lossing som er dekket av et tak, skal imidlertid artikkel 3 nr. 1 bokstav a) annet punktum og artikkel 3 nr. 3 få 

anvendelse fra 14. desember 2021. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Format for lister over grensekontrollstasjoner 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Grensekontroll-

stasjon 

Kontaktopplys-

ninger 
TRACES-kode Type transport Kontrollsentre 

Kategorier av dyr 

og varer og 

spesifikasjoner 

Tilleggsspesifi-

kasjoner for 

omfanget av 

utpekingen 

    

   

   

   

Format for lister over kontrollsteder 

1. 2. 3. 6. 7. 

Kontrollsted Kontaktopplysninger TRACES-kode 
Kategorier av dyr og varer 

og spesifikasjoner 

Tilleggsspesifikasjoner for 

omfanget av utpekingen 
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VEDLEGG II 

Felt 1: Grensekontrollstasjon/kontrollsted 

Navn på grensekontrollstasjon/kontrollsted 

Felt 2: Kontaktopplysninger for grensekontrollstasjon og kontrollsted 

Fullstendig adresse 

E-postadresse 

Telefonnummer 

Åpningstider (obligatorisk bare for grensekontrollstasjonen) 

Nettsted (obligatorisk bare for grensekontrollstasjonen) 

Felt 3: 

Tildelt TRACES-kode 

Felt 4: Transporttype for grensekontrollstasjonen 

A = Lufthavn 

F = Jernbane 

P = Havn 

R = Vei 

Felt 5: Kontrollsentre 

(Bemerk at det kan være flere kontrollsentre underlagt en grensekontrollstasjon) 

Kontrollsenterets navn 

Adresse og kontaktopplysninger 

Felt 6: Grensekontrollstasjon og kontrollsted 

Kategorier av dyr og varer og spesifikasjoner 

Felt 7: Grensekontrollstasjon og kontrollsted 

Tilleggsspesifikasjoner for omfanget av utpekingen: fritekst hvor det kan gis tilleggsspesifikasjoner(1) 

Forkortelser og spesifikasjoner som gjelder kategoriene av dyr og varer som grensekontrollstasjonen/kontrollstedet er 

utpekt for, herunder kontrollsentre dersom det er relevant. 

a) For dyr nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 

Forkortelser 

LA Levende dyr 

-U Andre hovdyr enn registrerte dyr av hestefamilien 

-E Registrerte dyr av hestefamilien 

-O Andre dyr enn hovdyr (denne forkortelsen omfatter hovdyr til zoologiske hager) 
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Spesifikasjoner 

(*) Midlertidig tilbakekalling av grensekontrollstasjon og kontrollsted som nevnt i artikkel 63 i forordning 

(EU) 2017/625. 

(1) Se tilleggsspesifikasjoner i felt 7 

b) For produkter av animalsk opprinnelse, sammensatte produkter, formeringsmateriale, animalske biprodukter, høy 

og halm som nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, eller som omfattes av vilkår eller tiltak 

nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) eller f) i forordning (EU) 2017/625 

Forkortelser 

POA Produkter av animalsk opprinnelse, sammensatte produkter, formeringsmateriale, animalske biprodukter, 

høy og halm 

-HC Produkter beregnet på konsum 

-NHC Produkter som ikke er beregnet på konsum 

-NT Ingen temperaturkrav 

-T Fryste/kjølte produkter 

-T(FR) Fryste produkter 

-T(CH) Kjølte produkter 

 

Spesifikasjoner 

(*) Midlertidig tilbakekalling av grensekontrollstasjon og kontrollsted som nevnt i artikkel 63 i forordning 

(EU) 2017/625 

(1) Se tilleggsspesifikasjoner i felt 7 

(2) Bare emballerte produkter 

(3) Bare fiskerivarer 

(4) Bare bulkvæsker 

c) For planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 

Forkortelser 

P Planter 

PP Planteprodukter 

PP(WP) Tre og treprodukter 

OO Andre gjenstander 
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Spesifikasjoner 

(*) Midlertidig tilbakekalling av grensekontrollstasjon og kontrollsted som nevnt i artikkel 63 i forordning 

(EU) 2017/625 

(1) Se tilleggsspesifikasjoner i felt 7 

  

d) For varer av ikke-animalsk opprinnelse som nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) eller f) i forordning (EU) 

2017/625 

Forkortelser 

PNAO Produkter av ikke-animalsk opprinnelse 

-HC(food) Næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av vilkår eller tiltak nevnt i artikkel 47 nr. 1 

bokstav d), e) eller f) i forordning (EU) 2017/625 

-NHC(feed) Fôrvarer av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av vilkår eller tiltak nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav 

d), e) eller f) i forordning (EU) 2017/625 

-NHC(other) Produkter av ikke animalsk opprinnelse som verken er næringsmidler eller fôrvarer 

-NT Ingen temperaturkrav 

-T Fryste/kjølte produkter 

-T(FR) Fryste produkter 

-T(CH) Kjølte produkter 

 

Spesifikasjoner 

(*) Midlertidig tilbakekalling av grensekontrollstasjon og kontrollsted som nevnt i artikkel 63 i forordning 

(EU) 2017/625. 

(1) Se tilleggsspesifikasjoner i felt 7 

(2) Bare emballerte produkter 

(4) Bare bulkvæsker 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/625 

av 4. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav ved  

innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 126 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for gjennomføringen av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

vedkommende myndigheter i medlemsstaten gjennomfører, herunder fastsettelse av krav som skal oppfylles ved 

innførsel til Unionen av forsendelser av dyr og varer fra tredjestater eller regioner i tredjestater, og offentlig kontroll av 

forsendelser som er beregnet på konsum, for å sikre at de overholder Unionens regelverk på området næringsmidler og 

næringsmiddeltrygghet. 

2) Forordning (EU) 2017/625 utgjør et rettslig grunnlag for vedtakelse av delegerte rettsakter for å utfylle vilkårene fastsatt 

i nevnte forordning, for innførsel av visse dyr og varer til Unionen. Disse tilleggskravene omfatter garantier for 

verifisering av samsvar med følgende: 

− Tiltak for å overvåke stoffer og grupper av restmengder i dyr og varer beregnet på konsum i samsvar med 

rådsdirektiv 96/23/EF(2). 

− Reglene for forebygging, bekjempelse og utryddelse av overførbar spongiform encefalopati (TSE) i levende dyr og 

produkter av animalsk opprinnelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3). 

− De allmenne prinsippene og kravene som gjelder næringsmidler generelt og næringsmiddeltrygghet spesielt på 

unionsplan og nasjonalt plan i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). 

− De alminnelige reglene for næringsmiddelhygiene for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004(5).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende 

dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT 

L 125 av 23.5.1996, s. 10). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 

visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1). 

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 

2020/EØS/80/05 
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− De særlige hygienereglene for næringsmidler av animalsk opprinnelse for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(6). 

− De særlige reglene for offentlig kontroll og for tiltak som treffes av vedkommende myndigheter i forbindelse med 

produksjon av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum i samsvar med delegert kommisjons-

forordning (EU) 2019/624(7) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627(8). 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004(9) fastsetter særlige vilkår for innførsel til Unionen av 

produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, mens europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004(10) fastsetter særlige regler for innførsel til Unionen av næringsmidler. Forordning (EU) 2017/625 

fastsetter regler på områder som for tiden omfattes av disse to forordningene, og den opphever og erstatter dem med 

virkning fra 14. desember 2019. 

4) Kravene fastsatt i denne forordningen bør sikre at kravene i forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 

opprettholdes for å sikre et høyt nivå for vern av helse og for å unngå en forstyrrelse i innførselen til Unionen av 

forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum. Samtidig bør det tas hensyn til erfaringene fra anvendelsen av 

reglene fastsatt i disse to forordningene, ved hjelp av en risikobasert tilnærming. 

5) Forordning (EF) nr. 853/2004 fastsetter krav til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som importerer produkter av 

animalsk opprinnelse til Unionen. De tilleggskravene til offentlig kontroll som er fastsatt i denne forordningen, bør 

derfor være forenlige med dem som allerede er fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004. 

6) Kommisjonsforordning (EU) 2017/185(11) gir mulighet for unntak fra forordning (EF) nr. 854/2004 om folkehelsekrav 

ved import av visse varer av animalsk opprinnelse (f.eks. insekter og krypdyrkjøtt) og næringsmidler som inneholder 

både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte produkter), 

inntil 31. desember 2020. For å sikre et høyt nivå for vern av helse bør det også, før utløpet av overgangstiltakene, 

fastsettes krav ved innførsel til Unionen av slike produkter, for å verifisere overholdelsen av unionsreglene som gjelder 

for disse produktene. 

7) Det produseres i økende grad insekter til konsum. Det bør sikres at importerte insekter overholder EU-kravene til 

næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Tilleggskravene som er fastsatt i denne forordningen, for innførsel til 

Unionen av forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, bør derfor også gjelde for insekter. Insekter bør også 

omfattes av godkjenningen av nye næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283(12). 

8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vedtok 18. oktober 2007 en uttalelse om risikoene for folkehelsen 

ved konsum av krypdyrkjøtt(13). En rekke farer ble påvist, som salmonella og trikiner. Krav ved innførsel til Unionen 

bør omfatte kontroll av samsvar med EU-kravene for å redusere den risikoen som farekildene i disse forsendelsene av 

krypdyrkjøtt medfører.  

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2018 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av 

kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2017/625 (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 1). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 av 15. mars 2019 om fastsettelse av ensartede praktiske ordninger for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder offentlig kontroll (EUT L 131 

av 17.5.2019, s. 51). 

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av 

offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(11) Kommisjonsforordning (EU) 2017/185 av 2. februar 2017 om fastsettelse av overgangsbestemmelser for anvendelsen av visse 

bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 29 av 3.2.2017, s. 21). 

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1). 

(13) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/578 
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9) Sammensetningen av sammensatte produkter påvirker disse næringsmidlenes fysisk-kjemiske egenskaper, og medfører 

ulike risikoer. Av denne grunn bør bare forsendelser av sammensatte produkter som oppfyller gjeldende krav, særlig 

angående opprinnelsen til bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse som inngår i slike næringsmidler, selve 

næringsmiddelets opprinnelse eller garantiene som ledsager forsendelsene av sammensatte produkter, tillates innført til 

Unionen. For sammensatte produkter som utgjør en lav risiko for menneskers helse, bør denne forordningen gi mulighet 

for unntak fra kontroller ved grensekontrollstasjonene. 

10) Når det fastsettes krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum, bør det vises 

til kodene i Den kombinerte nomenklatur i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(14) for klart å identifisere 

disse varene og dyrene. 

11) Forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum bør, på grunnlag av en risikoanalyse, bare tillates innført til 

Unionen når tredjestatene eller regionene i tredjestatene som disse dyrene og varene har sin opprinnelse i, kan sikre at 

disse kravene til sikkerhet for disse dyrene og varene beregnet på konsum, er oppfylt, og når de er behørig oppført på 

listen i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626(15). 

12) I tillegg til kravene i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 bør det fastsettes særlige krav til visse dyr og varer 

beregnet på konsum for å gi garantier med hensyn til effektiviteten av offentlig kontroll av næringsmiddeltrygghet i 

tredjestater eller regioner i tredjestater. Tredjestater eller regioner i tredjestater bør bare oppføres på lister etter at det er 

framlagt bevis på at berørte dyr og varer fra tredjestater eller regioner i tredjestater oppfyller EU-kravene til 

næringsmiddeltrygghet, eller krav som anses som likeverdige, som fastsatt i direktiv 96/23/EF, forordning (EF) 

nr. 999/2001, (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004, (EU) 2017/625 og delegert forordning (EU) 

2019/624 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/627. 

13) Forsendelser av visse varer beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom disse varene er sendt fra, og 

er framstilt eller tilberedt i, virksomheter oppført på lister som er utarbeidet og ajourført i samsvar artikkel 127 nr. 3 

bokstav e) i forordning (EU) 2017/625. For å sikre overholdelse av EU-reglene for næringsmiddelhygiene, eller regler 

som anses for å være minst likeverdige, er det dessuten hensiktsmessig å fastsette at når listene over slike virksomheter 

som er nevnt i artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625, utarbeides og ajourføres, skal tredjestaten gi 

garantier i tillegg til dem som er nevnt i artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i) og iv) i forordning (EU) 2017/625. 

14) Kommisjonen bør gjøre listene over virksomheter fastsatt i artikkel 127 i forordning (EU) 2017/625 tilgjengelig for 

offentligheten for å sikre gjennomsiktighet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og forbrukere med hensyn til 

fra hvilke virksomheter disse varene kan innføres til Unionen, for å bringes i omsetning. For å sikre effektiviteten av 

disse kravene bør medlemsstatene tillate innførsel av disse forsendelsene, forutsatt at de offisielle sertifikatene som skal 

ledsage slike forsendelser i samsvar med gjeldende unionsregler, utstedes av vedkommende myndigheter i tredjestaten, 

fra og med datoen for Kommisjonens offentliggjøring av listene. 

15) Slike krav til virksomheter bør ikke fastsettes for varer beregnet på transitt, ettersom de utgjør en lav risiko ut fra et 

næringsmiddeltrygghetsperspektiv, og det ikke forekommer noen omsetning av dyr og varer i Unionen. I tillegg skal 

slike krav ikke fastsettes for virksomheter som bare utfører primærproduksjon, transport, lagring av produkter av 

animalsk opprinnelse som ikke krever temperaturregulerte lagringsforhold eller produksjon av høyt foredlet 

kondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, kitosan, glukosamin, løype, fiskelim og aminosyrer 

nevnt i avsnitt XVI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.  

  

(14) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 

(15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 av 5. mars 2019 om lister over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke 

det er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum til Den europeiske union, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

2016/759 med hensyn til disse listene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 31). 
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16) Kommisjonsforordning (EU) nr. 210/2013(16) krever at virksomheter som produserer spirer, er godkjent av 

vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 852/2004. For å sikre overholdelse av EU-

reglene for næringsmiddelhygiene, eller regler som anses for å være minst likeverdige, bør spirer bare tillates innført til 

Unionen dersom de er produsert i virksomheter oppført på lister som er utarbeidet og ajourført i samsvar med denne 

forordningen. 

17) For å sikre overholdelse av EU-reglene for næringsmiddelhygiene, eller regler som anses for å være minst likeverdige, 

bør produkter fra virksomheter som framstiller ferskt kjøtt, bearbeidet kjøtt, kjøttprodukter, mekanisk utbeinet kjøtt og 

råstoffer beregnet på produksjon av gelatin og kollagen, bare tillates innført til Unionen dersom disse virksomhetene er 

oppført på lister som er utarbeidet og ajourført i samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 

og offentliggjort av Kommisjonen. Dessuten bør de råstoffene som disse produktene er framstilt av, komme fra 

virksomheter (slakterier, viltbehandlingsanlegg, nedskjæringsanlegg og virksomheter som håndterer fiskerivarer) 

oppført på lister som er utarbeidet og ajourført i samsvar artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 og 

offentliggjort av Kommisjonen. 

18) Forsendelser av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler bør bare tillates innført til Unionen fra 

produksjonsområder i tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført på lister som er utarbeidet og ajourført i 

samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 og offentliggjort av Kommisjonen, for å sikre 

overholdelse av gjeldende særlige krav til disse produktene som fastsatt ved forordning (EF) nr. 853/2004 og 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/627, eller med regler som anses for å være minst likeverdige. Offentliggjøringen 

av disse listene bør sikre gjennomsiktighet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og forbrukere med hensyn til 

fra hvilke produksjonsområder det er tillatt å innføre levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler til Unionen. 

19) Forsendelser av fiskerivarer bør bare tillates innført til Unionen når forsendelsene er sendt fra og framstilt eller tilberedt 

i en virksomhet på land, et kjøleskip, en fabrikk eller et frysefartøy som fører flagget til en tredjestat som er oppført på 

lister som er utarbeidet og ajourført i samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 og 

offentliggjort av Kommisjonen, for å sikre overholdelse av gjeldende særlige krav til fiskerivarer som fastsatt ved 

forordning (EF) nr. 853/2004 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/627, eller med regler som anses for å være minst 

likeverdige. Offentliggjøringen av disse listene bør sikre gjennomsiktighet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

og forbrukere med hensyn til fra hvilke fartøyer det er tillatt å innføre fiskerivarer til Unionen. 

20) De vilkårene for innførsel til Unionen av produkter av animalsk opprinnelse som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 853/2004, gjelder ikke for sammensatte produkter. Nevnte forordning krever imidlertid at driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak som importerer sammensatte produkter, sikrer at de bearbeidede produktene av animalsk 

opprinnelse som inngår i slike næringsmidler, oppfyller kravene i nevnte forordning. 

21) Risikoene knyttet til sammensatte produkter avhenger av typen av bestanddeler og av deres lagringsforhold. Krav som 

gjelder forsendelser av sammensatte produkter, bør derfor fastsettes for å sikre at de sammensatte produktene som utgjør en 

risiko, eksporteres fra stater som har tillatelse til å eksportere til Unionen i henhold til kommisjonsvedtak 2007/777/EF(17), 

kommisjonsvedtak 2006/766/EF(18), kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(19), kommisjonsforordning (EU) 

nr. 605/2010(20) og kommisjonsbeslutning 2011/163/EU(21).  

  

(16) Kommisjonsforordning (EU) nr. 210/2013 av 11. mars 2013 om godkjenning av virksomheter som produserer spirer, i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 (EUT L 68 av 12.3.2013, s. 24). 

(17) Kommisjonsvedtak 2007/777/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår samt sertifikatmaler for import fra 

tredjestater av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på konsum og om oppheving av vedtak 2005/432/EF 

(EUT L 312 av 30.11.2007, s. 49). 

(18) Kommisjonsvedtak 2006/766/EF av 6. november 2006 om opprettelse av lister over tredjestater og territorier som det er tillatt med import 

fra av muslinger, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og fiskerivarer (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53). 

(19) Kommisjonsforordning (EU) nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en liste over tredjestater, territorier, soner eller områder fra 

hvilke fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og føres i transitt gjennom Fellesskapet, og om krav til veterinærattester (EUT L 226 av 

23.8.2008, s. 1). 

(20) Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 av 2. juli 2010 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår og utstedelse av veterinærattest ved 

innførsel til Den europeiske union av rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter beregnet på konsum (EUT L 175 av 

10.7.2010, s. 1). 

(21) Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU av 16. mars 2011 om godkjenning av planer framlagt av tredjestater i samsvar med artikkel 29 i 

rådsdirektiv 96/23/EF (EUT L 70 av 17.3.2011, s. 40). 
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22) På grunnlag av antallet mottatte meldinger i hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og fôr som ble opprettet 

gjennom forordning (EF) nr. 178/2002, utgjør forsendelser av visse dyr og varer som bringes i omsetning for konsum, 

en økt risiko for manglende overholdelse av EU-kravene til næringsmiddeltrygghet. Forsendelser av slike dyr og varer 

som bringes i omsetning for konsum, bør derfor sertifiseres for hver enkelt forsendelse med henblikk på innførsel til 

Unionen for omsetning. Sertifisering av samsvar med EU-krav kan også bidra til å påminne driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak og vedkommende myndigheter i tredjestater eller regioner i tredjestater om de kravene som 

gjelder i Unionen. I tilfelle av transitt bør de nåværende særlige transittsertifikatene med dyrehelseattestasjon fortsatt 

benyttes. 

23) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra nevnte dato. Overgangstiltak som gir mulighet for unntak fra forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 når 

det gjelder folkehelsekrav ved import av sammensatte produkter, er fastsatt i forordning (EU) 2017/185 og vil bli 

forlenget til 20. april 2021 i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2019/759(22). Importkravene som er fastsatt i 

denne forordningen, bør derfor få anvendelse fra 20. april 2021 for sammensatte produkter for å sikre en smidig 

overgang. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordningen utfyller forordning (EU) 2017/625 med hensyn til kravene ved innførsel til Unionen av forsendelser 

av visse dyr og varer beregnet på konsum fra tredjestater eller regioner i tredjestater for å sikre at de oppfyller de gjeldende 

kravene fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, eller krav som anses for å være minst 

likeverdige. 

2. Kravene nevnt i nr. 1 omfatter følgende: 

a) Identifikasjon av dyr og varer som omfattes av følgende krav ved innførsel til Unionen: 

i) Kravet om at disse dyrene og varene skal komme fra en tredjestat eller en region i en tredjestat som er oppført på en 

liste i samsvar med artikkel 126 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625. 

ii) Kravet om at disse dyrene og varene skal være sendt fra og framstilt eller tilberedt i virksomheter som oppfyller de 

gjeldende kravene nevnt i artikkel 126 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, eller krav som anses for å være minst 

likeverdige, og som står på lister som utarbeides og ajourføres i samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) ii) og iii) i 

forordning (EU) 2017/625. 

iii) Kravet om at hver forsendelse av dyr og varer skal ledsages av et offisielt sertifikat, en offisiell attestasjon eller annen 

dokumentasjon på samsvar med reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, for eksempel 

en privat erklæring, i samsvar med artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625. 

b) Krav ved innførsel til Unionen av visse dyr og varer fra en tredjestat eller en region i en tredjestat som er oppført på listen i 

samsvar med artikkel 127 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. 

c) Krav om at forsendelser av visse varer fra tredjestater skal være sendt fra og framstilt eller tilberedt i virksomheter som 

oppfyller de gjeldende kravene nevnt i artikkel 126 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, eller krav som anses for å være minst 

likeverdige, og som står på lister som utarbeides og ajourføres i samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) ii) og iii) i 

forordning (EU) 2017/625. 

d) Krav ved innførsel til Unionen for å bringe følgende særlige varer i omsetning, i tillegg til kravene fastsatt i artikkel 126 i 

forordning (EU) 2017/625: 

i) Ferskt kjøtt, kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, kjøttprodukter, mekanisk utbeinet kjøtt og råstoffer beregnet på produksjon 

av gelatin og kollagen.  

  

(22) Kommisjonsforordning (EU) 2019/759 av 13. mai 2019 om fastsetjing av overgangsføresegner om gjennomføring av folkehelsekrav ved 

import av næringsmiddel som inneheld både produkt av vegetabilsk opphav og foredla produkt av animalsk opphav (samansette produkt) 

(OJ L 125 av 14.5.2019, s. 11). 
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ii) Levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler. 

iii) Fiskerivarer. 

iv) Sammensatte produkter. 

e) Tilleggskrav for de offisielle sertifikatene, offisielle attestasjonene og private erklæringene som skal ledsage visse dyr og 

varer ved innførsel til Unionen. 

3. Denne forordningen får ikke anvendelse på følgende: 

a) Dyr og varer som ikke er beregnet på konsum, men dersom bestemmelsesstedet for dyrene og varene ikke er fastsatt før 

innførselen til Unionen, får denne forordningen anvendelse. 

b) Dyr og varer beregnet på konsum, som bare skal sendes i transitt gjennom Unionen uten å bringes i omsetning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

 1) «likeverdig» likeverdig som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 852/2004, 

 2) «bringe i omsetning» bringe i omsetning som definert i artikkel 3 nr. 8 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

 3) «virksomhet» en virksomhet som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 852/2004, 

 4) «privat erklæring» en erklæring undertegnet av den importerende driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, 

 5) «ferskt kjøtt» ferskt kjøtt som definert i nr. 1.10 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 6) «kvernet kjøtt» kvernet kjøtt som definert i nr. 1.13 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 7) «tilberedt kjøtt» tilberedt kjøtt som definert i nr. 1.15 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 8) «kjøttprodukter» kjøttprodukter som definert i nr. 7.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 9) «mekanisk utbeinet kjøtt» mekanisk utbeinet kjøtt som definert i nr. 1.14 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

10) «gelatin» gelatin som definert i nr. 7.7 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

11) «kollagen» kollagen som definert i nr. 7.8 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

12) «muslinger» muslinger som definert i nr. 2.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

13) «fiskerivarer» fiskerivarer som definert i nr. 3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

14) «sammensatt produkt» et næringsmiddel som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede 

produkter av animalsk opprinnelse, 

15) «krypdyr» dyr som tilhører artene Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus 

porosus, Timon Lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus eller Pelodiscus sinensis, 

16) «krypdyrkjøtt» de spiselige delene, ubearbeidede eller bearbeidede, av oppdrettede krypdyr som dersom det er relevant, er 

godkjent i samsvar med forordning (EU) 2015/2283 og oppført på listen i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470(23),  

  

(23) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 
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17) «insekter» næringsmidler som består av, er isolert fra eller er framstilt av insekter eller deler av dem, herunder alle 

livsstadier av insekter beregnet på konsum som dersom det er relevant, er godkjent i samsvar med forordning (EU) 

2015/2283 og oppført på listen i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, 

18) «spirer» spirer som definert i artikkel 2 bokstav a) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013(24), 

19) «primærproduksjon» primærproduksjon som definert i artikkel 3 nr. 17 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

20) «slakteri» et slakteri som definert i nr. 1.16 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

21) «viltbehandlingsanlegg» et viltbehandlingsanlegg som definert i nr. 1.18 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

22) «nedskjæringsanlegg» et nedskjæringsanlegg som definert i nr. 1.17 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

23) «produksjonsområde» et produksjonsområde som definert i nr. 2.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

24) «fabrikkskip» et fabrikkskip som definert i nr. 3.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

25) «frysefartøy» et frysefartøy som definert i nr. 3.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

26) «kjøleskip» et fartøy som er utstyrt for å oppbevare og transportere varer på paller eller i bulk i temperaturregulerte 

lasterom eller kamre, 

27) «driftsansvarlig for næringsmiddelforetak» en driftsansvarlig for næringsmiddelforetak som definert i artikkel 3 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 178/2002. 

Artikkel 3 

Dyr og varer som skal komme fra tredjestater eller regioner i tredjestater, som er oppført på listen nevnt i artikkel 126 

nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 

Forsendelser av følgende dyr og varer beregnet på konsum, skal bare innføres til Unionen fra en tredjestat eller en region i en 

tredjestat som er oppført på listen over disse dyrene og varene fastsatt i artikkel 3–22 i gjennomføringsforordning (EU) 

2019/626: 

a) Produkter av animalsk opprinnelse, herunder krypdyrkjøtt og døde hele insekter, deler av insekter eller bearbeidede 

insekter, for hvilke det er fastsatt koder i Den kombinerte nomenklatur («KN-koder») i kapittel 2–5, 15 og 16, og koder i 

Det harmoniserte system («HS-koder») under posisjon 1702, 1806, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 

3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 og 9602 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) 

nr. 2658/87, når disse produktene er beregnet på konsum. 

b) Levende insekter med KN-kode 0106 49 00 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87. 

Artikkel 4 

Ytterligere krav ved innførsel til Unionen av visse dyr og varer fra en tredjestat eller en region i en tredjestat 

I tillegg til kravene fastsatt i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625, skal Kommisjonen bare treffe beslutning om 

oppføring av tredjestater eller regioner i tredjestater på listen nevnt i artikkel 126 nr. 2 bokstav a) i samme forordning dersom 

Kommisjonen anser at følgende krav er minst likeverdige med relevante krav i Unionen for dyr og varer nevnt i artikkel 3: 

a) Tredjestatens lovgivning om 

i) produksjon av næringsmidler av animalsk opprinnelse,  

  

(24) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013 av 11. mars 2013 om krav til sporbarhet for spirer og frø beregnet på 

produksjon av spirer (EUT L 68 av 12.3.2013, s. 16). 
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ii) bruk av veterinærpreparater, herunder bestemmelser om forbud eller godkjenning, distribusjon og omsetning av slike 

preparater samt regler for administrasjon og inspeksjon, 

iii) tilberedning og bruk av fôr, herunder framgangsmåter for bruk av tilsetningsstoffer, og tilberedning og bruk av 

medisinfôr samt hygienekvaliteten på det råstoffet som brukes til å tilberede fôr, og på sluttproduktet. 

b) De hygienevilkårene som for tiden benyttes ved produksjon, framstilling, håndtering, lagring og forsendelse av produkter 

av animalsk opprinnelse beregnet på Unionen. 

c) Erfaring med markedsføring av produktene av animalsk opprinnelse fra tredjestaten og resultatene av eventuelle offentlige 

kontroller som er utført ved innførsel til Unionen. 

d) Dersom de er tilgjengelige, resultatene av kontroller utført av Kommisjonen i tredjestaten i forbindelse med andre dyr og 

varer som tredjestaten allerede er oppført på listen for, i samsvar med artikkel 127 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, særlig 

resultatene av vurderingen av vedkommende myndigheter i den reviderte tredjestaten, og de tiltakene som vedkommende 

myndigheter har truffet på bakgrunn av eventuelle anbefalinger de har fått etter Kommisjonens revisjoner. 

e) Forekomsten, gjennomføringen og meddelelsen av et program for bekjempelse av zoonoser som er godkjent av 

Kommisjonen når det er relevant. 

f) Forekomsten, gjennomføringen og meddelelsen av et program for kontroll av restmengder som er godkjent av 

Kommisjonen når det er relevant, i samsvar med direktiv 96/23/EF. 

Artikkel 5 

Krav ved innførsel til Unionen av visse varer fra en tredjestat med hensyn til virksomheter 

1. Forsendelser av følgende varer skal innføres til Unionen bare dersom de er sendt fra, og er framstilt eller tilberedt i, 

virksomheter oppført på lister utarbeidet og ajourført i samsvar artikkel 127 nr. 3 bokstav e) ii) og iii) i forordning (EU) 

2017/625: 

a) Produkter av animalsk opprinnelse for hvilke det er fastsatt krav i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og for hvilke 

det er fastsatt KN-koder i kapittel 2–5, 15 og 16, og HS-koder under posisjon 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 

2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103 og 4110 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) 

nr. 2658/87. 

b) Spirer med følgende HS-koder: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 eller 1214 90 i del II i vedlegg I til forordning 

(EØF) nr. 2658/87. 

2. Virksomheter nevnt i nr. 1 i denne artikkel kan føres opp på listene nevnt i artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 

2017/625 bare dersom tredjestaten, i tillegg til garantiene fastsatt i artikkel 127 nr. 3 bokstav e) ii) og iv) i forordning (EU) 

2017/625, garanterer følgende: 

a) Slike virksomheter, sammen med alle virksomheter som håndterer råstoffer av animalsk opprinnelse som brukes til 

framstilling av de aktuelle produktene av animalsk opprinnelse, oppfyller gjeldende krav nevnt i artikkel 126 nr. 1 i 

forordning (EU) 2017/625, særlig kravene i forordning (EF) nr. 853/2004, eller krav som anses for å være minst 

likeverdige. 

b) Virksomheten håndterer, når det er relevant, bare råstoffer av animalsk opprinnelse som kommer fra tredjestater med en 

godkjent plan for overvåking av restmengder for denne produktkategorien i samsvar med direktiv 96/23/EF, eller fra 

medlemsstater. 

c) Den har faktisk myndighet til å hindre virksomhetene i å eksportere til Unionen dersom virksomhetene ikke oppfyller de 

relevante EU-kravene eller krav som anses for å være minst likeverdige. 

3. Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 

myndigheter i tredjestaten i samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) iii) i forordning (EU) 2017/625, og skal offentliggjøre 

disse listene på sitt nettsted. 

4. Medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av de forsendelsene som er nevnt i nr. 1, forutsatt at de offisielle 

sertifikatene som skal ledsage slike forsendelser i samsvar med gjeldende unionsregler, utstedes av vedkommende myndigheter 

i tredjestaten, fra og med datoen for Kommisjonens offentliggjøring av listene nevnt i nr. 1.  
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Artikkel 6 

Virksomheter som ikke omfattes av kravene i artikkel 5 nr. 1 

Kravene fastsatt i artikkel 5 skal ikke gjelde for virksomheter som bare utfører følgende aktiviteter: 

a) Primærproduksjon. 

b) Transport. 

c) Lagring av produkter av animalsk opprinnelse som ikke krever temperaturregulerte lagringsforhold. 

d) Produksjon av høyt foredlet kondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, kitosan, glukosamin, løype, 

fiskelim og aminosyrer nevnt i avsnitt XVI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 og med KN-kodene under 

posisjon 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 eller 3503 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87. 

Artikkel 7 

Krav til forsendelser av ferskt kjøtt, kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt, kjøttprodukter, mekanisk utbeinet kjøtt og 

råstoffer beregnet på produksjon av gelatin og kollagen 

Forsendelser av følgende produkter av animalsk opprinnelse skal innføres til Unionen bare dersom de er framstilt av råstoffer 

som kommer fra slakterier, viltbehandlingsanlegg, nedskjæringsanlegg og virksomheter som håndterer fiskerivarer, som er 

oppført på lister over virksomheter utarbeidet og ajourført i samsvar artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625: 

a) Ferskt kjøtt. 

b) Kvernet kjøtt. 

c) Bearbeidet kjøtt. 

d). Kjøttprodukter og mekanisk utbeinet kjøtt. 

e) Råstoffer beregnet på produksjon av gelatin og kollagen som er nevnt i henholdsvis nr. 4 bokstav a) i kapittel I i avsnitt 

XIV og i nr. 4 bokstav a) i kapittel I i avsnitt XV i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

Artikkel 8 

Krav til forsendelser av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

1. Uten hensyn til artikkel 6 skal forsendelser av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler som det er fastsatt KN-

koder for under posisjon 0307 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87, innføres til Unionen bare fra 

produksjonsområder i tredjestater som er oppført på lister som er utarbeidet av vedkommende myndigheter i tredjestaten i samsvar 

med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 og offentliggjort av Kommisjonen. 

2. Følgende produkter kan innføres til Unionen fra produksjonsområder som ikke er klassifisert av vedkommende 

myndigheter i tredjestaten i samsvar med artikkel 18 nr. 6 i forordning (EU) 2017/625: 

a) Kamskjell (pectinidae), unntatt dersom data fra offentlige overvåkingsprogrammer som fastsatt i artikkel 57 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 gjør det mulig for vedkommende myndigheter å klassifisere fiskefelt i samsvar 

med avsnitt VII kapittel IX nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

b) Sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende, og sjøpølser (Holothuroidea) som ikke er næringsfiltrerende.  
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Artikkel 9 

Utarbeiding av lister over produksjonsområder 

1. Før listene nevnt i artikkel 8 nr. 1 utarbeides av vedkommende myndigheter i tredjestaten, skal det tas særlig hensyn til de 

garantiene vedkommende myndigheter i tredjestaten kan gi når det gjelder oppfyllelse av kravene i artikkel 52 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/627 om klassifisering og kontroll av produksjonsområder. 

Kommisjonen skal gjennomføre en kontroll på stedet før slike lister utarbeides. 

2. Når listene nevnt i artikkel 8 nr. 1 er utarbeidet, og når vedkommende myndigheter i tredjestaten gir tilstrekkelige 

garantier om forvaltningen og kontroller av produksjonsområdene som de har ansvar for, behøver ikke Kommisjonens 

kontrollbesøk på stedet å gjennomføres før det legges til et nytt produksjonsområde på en eksisterende liste som er utarbeidet i 

samsvar med artikkel 5. 

Artikkel 10 

Særlige krav til fiskerivarer 

Forsendelser av fiskerivarer som det er fastsatt KN-koder for under posisjon 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 

1504, 1516, 1603, 1604, 1605 eller 2106 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87, skal innføres til Unionen for å 

bringes i omsetning bare dersom de i alle ledd av produksjonen er framstilt eller tilberedt i en virksomhet på land, i en fabrikk 

eller et frysefartøy, eller er oppbevart på kjølerom eller i et kjøleskip, som er oppført på en liste som er utarbeidet og ajourført i 

samsvar med artikkel 127 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 og offentliggjort av Kommisjonen. 

Artikkel 11 

1. Et fartøy kan føres opp på de listene over virksomheter som er nevnt i artikkel 127 nr. 3 bokstav e) ii) i forordning (EU) 

2017/625, forutsatt at vedkommende myndigheter i tredjestaten hvis flagg fartøyet fører, og vedkommende myndigheter i en 

annen tredjestat, som førstnevnte vedkommende myndigheter har overdratt ansvaret for inspeksjon av det berørte fartøyet til, 

gir Kommisjonen en felles underretning om at alle de fire følgende kravene er oppfylt: 

a) Begge tredjestater er oppført på listen over tredjestater eller regioner i tredjestater utarbeidet i samsvar med artikkel 127 

nr. 3 i forordning (EU) 2017/625, som det er tillatt å innføre fiskerivarer fra. 

b) Alle fiskerivarer fra det berørte fartøyet som er beregnet på omsetning i Unionen, ilandføres direkte i den tredjestaten som 

den tredjestaten hvis flagg fartøyet fører, har overdratt ansvaret for inspeksjon av det berørte fartøyet til. 

c) De delegerte vedkommende myndighetene har inspisert fartøyet og har erklært at det oppfyller gjeldende EU-krav. 

d) De delegerte vedkommende myndighetene har erklært at de vil inspisere fartøyet regelmessig for å sikre at det fortsatt 

oppfyller gjeldende EU-krav. 

2. Et fartøy kan føres opp på de listene over virksomheter som er nevnt i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625, på 

grunnlag av en felles underretning fra vedkommende myndigheter i tredjestaten hvis flagg fartøyet fører, og fra vedkommende 

myndigheter i en medlemsstat som førstnevnte vedkommende myndigheter har overdratt ansvaret for inspeksjon av det berørte 

fartøyet til, dersom alle de tre følgende kravene er oppfylt: 

a) Alle fiskerivarer fra det berørte fartøyet som er beregnet på omsetning i Unionen, ilandføres direkte i denne medlemsstaten. 

b) Vedkommende myndigheter i denne medlemsstaten har inspisert fartøyet og har erklært at det oppfyller gjeldende EU-krav. 

c) Vedkommende myndigheter i denne medlemsstaten har erklært at de vil inspisere fartøyet regelmessig for å sikre at det 

fortsatt oppfyller gjeldende EU-krav.  
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3. Når forsendelser av fiskerivarer innføres til Unionen direkte fra et kjøleskip, et fabrikkskip eller et frysefartøy som fører 

en tredjestats flagg, kan det offisielle sertifikatet nevnt i artikkel 13 nr. 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/628(25) underskrives av fartøysjefen. 

Artikkel 12 

Krav til forsendelser av sammensatte produkter 

1. Forsendelser av sammensatte produkter med HS-koder under posisjon 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 1902, 1905, 

2004, 2005, 2103, 2104, 2105, 2106 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 skal innføres til Unionen for å bringes i 

omsetning bare dersom hvert bearbeidet produkt av animalsk opprinnelse som inngår i de sammensatte produktene, enten ble 

produsert i virksomheter som ligger i tredjestater eller i regioner i tredjestater og har tillatelse til å eksportere disse bearbeidede 

produktene av animalsk opprinnelse til Unionen i samsvar med artikkel 5, eller i virksomheter som ligger i medlemsstater. 

2. I påvente av at Kommisjonen utarbeider en særlig liste over tredjestater eller regioner i tredjestater som har tillatelse til å 

eksportere sammensatte produkter til Unionen, kan forsendelser av sammensatte produkter fra tredjestater eller regioner i 

tredjestater innføres til Unionen, dersom følgende regler overholdes: 

a) Sammensatte produkter nevnt i nr. 1 som trenger å transporteres eller lagres under kontrollerte temperaturforhold, skal 

komme fra tredjestater eller regioner i tredjestater som har tillatelse til å eksportere hvert bearbeidet produkt av animalsk 

opprinnelse som inngår i sluttproduktet, til Unionen, i henhold til kommisjonsvedtak 2007/777/EF, kommisjonsforordning 

(EU) nr. 605/2010, kommisjonsvedtak 2006/766/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 og beslutning 2011/163/EU. 

b) Sammensatte produkter nevnt i nr. 1 som ikke trenger å transporteres eller lagres under kontrollerte temperaturforhold og 

som uansett hvor mye bearbeidet kjøtt de inneholder, skal komme fra tredjestater eller regioner i tredjestater som har 

tillatelse til å eksportere til Unionen kjøttprodukter som inngår i det sammensatte produktet i henhold til kommisjonsvedtak 

2007/777/EF og kommisjonsbeslutning 2011/163/EU. 

c) Sammensatte produkter nevnt i nr. 1 som ikke trenger å transporteres eller lagres under kontrollerte temperaturforhold og 

som inneholder andre bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse enn bearbeidet kjøtt, for hvilke det er fastsatt krav i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal komme fra tredjestater eller regioner i tredjestater som har tillatelse til å 

eksportere kjøttprodukter, melkeprodukter, råmelkbaserte produkter, fiskerivarer eller eggprodukter til Unionen på grunnlag 

av Unionens krav til dyrs og menneskers helse, og som er oppført på listen for minst ett av disse produktene av animalsk 

opprinnelse i henhold til kommisjonsvedtak 2007/777/EF, kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010, kommisjonsvedtak 

2006/766/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008, og i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2011/163/EU på 

grunnlag av en plan for kontroll av restmengder som er godkjent i samsvar med direktiv 96/23/EF. 

Artikkel 13 

Offisielle sertifikater 

1. Hver forsendelse av følgende produkter skal innføres til Unionen bare dersom forsendelsen ledsages av et offisielt 

sertifikat: 

a) Produkter av animalsk opprinnelse som det er fastsatt KN-koder for i kapittel 2–5, 15 og 16, og HS-koder under posisjon 

1506, 1521, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 

3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 og 9602 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87, når disse 

produktene er beregnet på konsum. 

b) Levende insekter med KN-kode 0106 49 00 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87. 

c) Spirer og frø som er beregnet på produksjon av spirer, og med følgende HS-koder: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 

0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 

1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 eller 1214 90 i del II i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87.  

  

(25) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om 

endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 

av 17.5.2019, s. 101). 
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2. De offisielle sertifikatene nevnt i nr. 1 skal attestere at produktene oppfyller 

a) kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, eller bestemmelser som anses som 

likeverdige med disse kravene, 

b) alle særlige krav ved innførsel til Unionen fastsatt i denne forordningen. 

3. De offisielle sertifikatene nevnt i nr. 1 kan inneholde nærmere opplysninger som kreves i henhold til andre deler av 

Unionens regelverk for menneskers eller dyrs helse. 

4. Det offisielle sertifikatet for spirer og frø beregnet på produksjon av spirer nevnt i nr. 1 bokstav c) skal ledsage 

forsendelsen fram til bestemmelsesstedet som angitt i det offisielle sertifikatet. Dersom forsendelsen deles opp, skal hver del av 

forsendelsen ledsages av en kopi av det offisielle sertifikatet. 

Artikkel 14 

Privat erklæring 

1. En privat erklæring som er utarbeidet og undertegnet av den importerende driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, skal 

ledsage forsendelsen av sammensatte produkter nevnt i artikkel 12 nr. 2 bokstav c) og bekrefte at forsendelsen oppfyller 

gjeldende krav nevnt i artikkel 126 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625. 

2. Som unntak fra nr. 1 for produkter som er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, i samsvar med 

artikkel 48 bokstav h) i forordning (EU) 2017/625, skal den private erklæringen ledsage produktene på det tidspunktet de 

bringes i omsetning. 

3. Den private erklæringen nevnt i nr. 1 skal sikre forsendelsens sporbarhet og inneholde 

a) opplysninger om avsenderen og mottakeren av de importerte varene, 

b) listen over produkter av vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse som inngår i de 

sammensatte produktene, angitt i fallende orden etter vekt som notert på tidspunktet for deres bruk i framstillingen av det 

sammensatte produktet, 

c) godkjenningsnummeret for virksomheter som framstiller de bearbeidede produktene av animalsk opprinnelse som inngår i 

det sammensatte produktet, som fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 853/2004, og som angitt av den importerende 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. 

4. Den private erklæringen nevnt i nr. 1 skal attestere at 

a) tredjestaten eller regionen i tredjestaten som produserer det sammensatte produktet, er oppført på listen for minst én av 

følgende kategorier av produkter av animalsk opprinnelse: 

i) Kjøttprodukter. 

ii) Melkeprodukter eller råmelkbaserte produkter. 

iii) Fiskerivarer. 

iv) Eggprodukter. 

b) virksomheten som produserer de sammensatte produktene, oppfyller hygienestandarder som anses som likeverdige med 

dem som kreves i forordning (EF) nr. 852/2004, 

c) det sammensatte produktet ikke trenger å lagres eller transporteres under kontrollerte temperaturforhold, 

d) de bearbeidede produktene av animalsk opprinnelse som inngår i det sammensatte produktet, kommer fra tredjestater eller 

regioner i tredjestater som har tillatelse til å eksportere hvert bearbeidet produkt av animalsk opprinnelse til Unionen, eller 

fra Union, og kommer fra listeførte virksomheter, 

e) de bearbeidede produktene av animalsk opprinnelse som brukes i det sammensatte produktet, minst har gjennomgått 

behandlingen som er fastsatt for disse produktene i kommisjonsvedtak 2007/777/EF og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 605/2010, med en kort beskrivelse av alle prosesser og temperaturer som er brukt på produktet. 
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Artikkel 15 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. Kravene fastsatt i artikkel 12 og artikkel 14 nr. 1 og 2 får imidlertid anvendelse fra 

21. april 2021. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/37 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/626 

av 5. mars 2019 

om lister over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre visse dyr og varer 

beregnet på konsum til Den europeiske union, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 

med hensyn til disse listene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 127 nr. 2, 

etter samråd med Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2017/625 er det fastsatt regler for offentlig kontroll og annen kontrollvirksomhet som vedkommende 

myndigheter gjennomfører i medlemsstatene for å verifisere samsvar med Unionens regelverk for blant annet 

næringsmiddeltrygghet i alle ledd i produksjon, foredling og distribusjon. Framfor alt er det fastsatt at visse dyr og varer 

bare kan innføres til Unionen fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført på en liste utarbeidet av 

Kommisjonen for det formålet. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625(2) utfyller forordning (EU) 2017/625 med hensyn til vilkårene for 

innførsel til Unionen fra tredjestater eller regioner i tredjestater av forsendelser av visse dyr og varer som er beregnet på 

konsum, for å sikre at de oppfyller de relevante kravene som er fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EU) 2017/625 (næringsmiddeltrygghet), eller krav som anses for å være minst likeverdige. Blant disse 

vilkårene inngår identifikasjon av de dyrene og varene beregnet på konsum som omfattes av kravet om at de skal 

komme fra en tredjestat eller en region i en tredjestat som er oppført på en liste i samsvar med artikkel 126 nr. 2 

bokstav a) i forordning (EU) 2017/625. 

3) Det er opprettet lister over tredjestater eller regioner i tredjestater med henblikk på innførsel til Unionen av forsendelser 

av visse dyr og varer som er beregnet på konsum, for å sikre oppfyllelse av krav til næringsmiddeltrygghet i samsvar 

med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004(3), som vil bli opphevet med virkning fra 

14. desember 2019 ved forordning (EU) 2017/625, og dyrehelsekrav i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i rådsdirektiv 

2002/99/EF(4). I tilfeller der det er ansett nødvendig å oppfylle både folkehelse- og dyrehelsekrav, er det fastsatt felles 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 17.5.2019, s. 31 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2020 av 7. februar 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 

hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av 

offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206). 

(4) Rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av 

produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11). 

2020/EØS/80/06 
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lister som dekker begge aspekter, ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759(5), kommisjonsforordning 

(EU) nr. 206/2010(6), kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009(7), kommisjonsvedtak 2007/777/EF(8), kommisjonsvedtak 

2003/779/EF(9) og kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(10). 

4) Av folkehelsehensyn er det i kommisjonsvedtak 2006/766/EF(11), vedtatt i henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 854/2004, opprettet ytterligere lister over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre 

muslinger, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og fiskerivarer til Unionen. 

5) Ettersom forordning (EF) nr. 854/2004 oppheves ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra 14. desember 2019, 

og for at man skal ha én rettsakt som angir alle tredjestater eller regioner i tredjestater som av hensyn til næringsmidler 

og næringsmiddeltrygghet må være oppført på en liste for at visse dyr og varer fra dem kan innføres til unionsmarkedet, 

bør det fastsettes lister over disse dyrene og varene i denne forordningen. 

6) Ettersom det i sammenheng med gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(12) pågår 

diskusjoner om hvilke krav som av dyrehelsehensyn må oppfylles for at tredjestater eller regioner i tredjestater skal 

kunne oppføres på en liste med henblikk på innføring til Unionen av visse produkter av animalsk opprinnelse, bør det 

også fastsettes lister over disse produktene, og dette bør skje gjennom kryssreferanser til de eksisterende listene som er 

fastsatt av dyrehelsehensyn, for å unngå dobbel listeføring. Disse listene er utarbeidet på grunnlag av forordning (EF) 

nr. 854/2004 og direktiv 2002/99/EF på anmodning fra de berørte medlemsstatene. For å bli oppført på disse listene 

måtte tredjestatene gi visse garantier, særlig med hensyn til overholdelse av eller likeverdighet med Unionens 

næringsmiddelregelverk samt organiseringen av deres vedkommende myndigheter. Det må derfor vurderes på nytt om 

disse vilkårene er oppfylt, i samsvar med forordning (EU) 2017/625. 

7) Listene som skal fastsettes med henblikk på næringsmidler og næringsmiddeltrygghet i samsvar med forordning (EU) 

2017/625, bør slås sammen med de eksisterende listene fastsatt av dyrehelsehensyn, og det bør følges en samordnet 

tilnærming der man listefører bare tredjestater og regioner i tredjestater som har fått godkjent et program for kontroll av 

restmengder i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF(13), når det er relevant. 

8) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(14) er det fastsatt krav til driftsansvarlige for nærings-

middelforetak som importerer produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter. Framfor alt er det fastsatt 

at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som importerer produkter av animalsk opprinnelse fra tredjestater eller 

regioner i tredjestater, skal forsikre seg om at avsenderstaten står på en liste over tredjestater som det er tillatt å 

importere slike produkter fra.  

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 av 28. april 2016 om utarbeiding av lister over tredjestater, deler av tredjestater 

og territorier som medlemsstatene skal godkjenne innførsel til Unionen fra av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum, om fastsettelse av krav til utstedelse av sertifikater, om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og om oppheving av vedtak 

2003/812/EF (EUT L 126 av 14.5.2016, s. 13). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er 

godkjent med hensyn til innførsel til Den europeiske union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav om utstedelse av veterinærattest (EUT 

L 73 av 20.3.2010, s. 1). 

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 av 9. februar 2009 om fastsettelse av en liste over tredjestater eller deler av tredjestater med 

henblikk på import til eller transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, visse viltlevende landpattedyr og 

oppdrettskaniner samt om krav i forbindelse med utstedelse av veterinærattester (EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12). 

(8) Kommisjonsvedtak 2007/777/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår samt sertifikatmaler for import fra 

tredjestater av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på konsum og om oppheving av vedtak 2005/432/EF 

(EUT L 312 av 30.11.2007, s. 49). 

(9) Kommisjonsvedtak 2003/779/EF av 31. oktober 2003 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av dyretarmer fra 

tredjestater (EUT L 285 av 1.11.2003, s. 38). 

(10) Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 av 2. juli 2010 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår og utstedelse av veterinærattest ved 

innførsel til Den europeiske union av rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter beregnet på konsum (EUT L 175 av 

10.7.2010, s. 1). 

(11) Kommisjonsvedtak 2006/766/EF av 6. november 2006 om opprettelse av lister over tredjestater og territorier som det er tillatt med import 

fra av muslinger, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og fiskerivarer (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53). 

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 

(13) Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende 

dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT 

L 125 av 23.5.1996, s. 10). 

(14) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 
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9) I kommisjonsforordning (EU) 2017/185(15) er det fastsatt overgangsbestemmelser som gir unntak fra importvilkårene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004 for visse produkter av animalsk opprinnelse til 31. desember 2020. 

10) Ytterligere lister over tredjestater eller regioner i tredjestater må derfor opprettes før overgangsbestemmelsene i 

forordning (EU) 2017/185 utløper, for å unngå avbrudd i innførselen til Unionen av forsendelser av disse produktene av 

animalsk opprinnelse. Det bør særlig opprettes lister over smeltet animalsk fett og fettgrever, krypdyrkjøtt, insekter og 

dyretarmer. 

11) Næringsmidler som består av, er isolert fra eller framstilt av insekter eller deler av disse, herunder levende insekter, skal 

godkjennes som nye næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283(16). Det bør 

opprettes en liste over disse produktgruppene. 

12) Før utløpet av overgangsbestemmelsene i forordning (EU) 2017/185 må det opprettes en liste over produkter av 

animalsk opprinnelse som det ikke er opprettet særskilte lister over i denne forordningen, for å unngå fare for stans i 

innførselen til Unionen av produkter av animalsk opprinnelse som importeres på det nåværende tidspunkt, og som er 

avgjørende for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i Europa. 

13) Overgangsbestemmelsene i forordning (EU) 2017/185 om visse produkter av animalsk opprinnelse ble fastsatt fordi 

produktene medfører liten risiko for menneskers helse som følge av at de konsumeres i svært små mengder, eller at 

framstillingen av produktene i stor utstrekning utelukker slik risiko. Det er derfor urimelig å kreve alle de bevisene og 

garantiene fra tredjestater som er fastsatt i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 og artikkel 4 i delegert 

forordning (EU) 2019/625. 

14) Listene bør fastsettes i denne forordningen og slettes fra gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og vedtak 

2006/766/EF. Forordning (EU) 2016/759 bør derfor endres, og vedtak 2006/766/EF bør oppheves. 

15) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra den datoen. 

16) Listen over tredjestater eller regioner i tredjestater som på grunnlag av sin dyrehelsetilstand er godkjent med henblikk på 

innførsel av forsendelser av dyretarmer til Unionen, blir først opprettet 21. april 2021 i samsvar med forordning (EU) 

2016/429. Listen over tredjestater eller regioner i tredjestater som er godkjent for innførsel til Unionen av forsendelser 

av dyretarmer beregnet på konsum, bør få anvendelse fra samme dato. Overgangsbestemmelsene om unntak fra 

folkehelsekrav ved innførsel til Unionen av forsendelser av dyretarmer bør derfor forlenges til 20. april 2021. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen gjelder de listene som av hensyn til næringsmiddeltryggheten skal utarbeides over tredjestater eller 

regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum til Unionen, i 

samsvar med artikkel 126 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625.  

  

(15) Kommisjonsforordning (EU) 2017/185 av 2. februar 2017 om fastsettelse av overgangsbestemmelser for anvendelsen av visse 

bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 29 av 3.2.2017, s. 21). 

(16) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

 1) «ferskt kjøtt» ferskt kjøtt som definert i nr. 1.10 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 2) «tilberedt kjøtt» tilberedt kjøtt som definert i nr. 1.15 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 3) «kjøtt» kjøtt som definert i nr. 1.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 4) «fjørfe» fjørfe som definert i nr. 1.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 5) «viltlevende vilt» viltlevende vilt som definert i nr. 1.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 6) «egg» egg som definert i nr. 5.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 7) «eggprodukter» eggprodukter som definert i nr. 7.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 8) «kjøttprodukter» kjøttprodukter som definert i nr. 7.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 9) «behandlede mager, blærer og tarmer» behandlede mager, blærer og tarmer som definert i nr. 7.9 i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 853/2004, 

10) «muslinger» muslinger som definert i nr. 2.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

11) «fiskerivarer» fiskerivarer som definert i nr. 3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

12) «rå melk» rå melk som definert i nr. 4.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

13) «melkeprodukter» melkeprodukter som definert i nr. 7.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

14) «råmelk» råmelk som definert i avsnitt IX nr. 1 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

15) «råmelkbaserte produkter» råmelkbaserte produkter som definert i avsnitt IX nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

16) «froskelår» froskelår som definert i nr. 6.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

17) «snegler» snegler som definert i nr. 6.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

18) «smeltet animalsk fett» smeltet animalsk fett som definert i nr. 7.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

19) «fettgrever» fettgrever som definert i nr. 7.6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

20) «gelatin» gelatin som definert i nr. 7.7 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

21) «kollagen» kollagen som definert i nr. 7.8 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

22) «honning» honning som definert i del IX nr. 1 i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(17), 

23) «biavlsprodukter» biavlsprodukter som definert i del IX nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1308/2013, 

24) «krypdyrkjøtt» krypdyrkjøtt som definert i artikkel 2 nr. 16 i forordning (EU) 2019/625, 

25) «insekter» insekter som definert i artikkel 2 nr. 17 i forordning (EU) 2019/625.  

  

(17) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 671). 
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Artikkel 3 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre ferskt og tilberedt kjøtt av 

hovdyr til Unionen 

Forsendelser av ferskt eller tilberedt kjøtt av hovdyr beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de 

kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar med artikkel 14 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 206/2010. 

Artikkel 4 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre kjøtt av fjørfe, 

strutsefugler og viltlevende fuglevilt, tilberedt kjøtt av fjørfe samt egg og eggprodukter til Unionen 

Forsendelser av kjøtt av fjørfe, strutsefugler og viltlevende fuglevilt, tilberedt kjøtt av fjørfe samt egg og eggprodukter beregnet 

på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å 

importere til Unionen fra i samsvar med artikkel 3 i kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(18). 

Artikkel 5 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre kjøtt av viltlevende dyr av 

harefamilien, kjøtt av ville landpattedyr unntatt hovdyr og dyr av harefamilien og kjøtt av oppdrettskaniner 

til Unionen 

Forsendelser av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, kjøtt av ville landpattedyr unntatt hovdyr og dyr av harefamilien og 

kjøtt av oppdrettskaniner beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller 

regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 119/2009. 

Artikkel 6 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre behandlede mager, blærer 

og tarmer unntatt dyretarmer til Unionen 

Forsendelser av behandlede mager, blærer og tarmer, unntatt dyretarmer, beregnet på konsum skal bare tillates innført til 

Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar 

med artikkel 3 bokstav b) i vedtak 2007/777/EF. 

Imidlertid skal forsendelser av biltong/jerky og pasteuriserte kjøttprodukter beregnet på konsum bare tillates innført til Unionen 

dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar med del 3 i 

vedlegg II til vedtak 2007/777/EF. 

Artikkel 7 

Tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre dyretarmer til Unionen 

Forsendelser av dyretarmer beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller 

regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar med artikkel 1 i vedtak 2003/779/EF.  

  

(18) Kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en liste over tredjestater, territorier, soner eller områder fra 

hvilke fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og føres i transitt gjennom Fellesskapet, og om krav til veterinærattester (EUT L 226 av 

23.8.2008, s. 1). 
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Artikkel 8 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre levende, kjølte, fryste eller 

foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler til Unionen 

Forsendelser av levende, kjølte, fryste eller foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler beregnet på konsum skal 

bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg I. 

Likevel skal innførsel til Unionen av skjellmuskler av kamskjell som ikke er akvakulturdyr, fullstendig atskilt fra indre organer 

og gonader, tillates også fra tredjestater som ikke står på en slik liste. 

Artikkel 9 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre fiskerivarer unntatt de 

som er nevnt i artikkel 8 

Forsendelser av fiskerivarer beregnet på konsum unntatt de som er nevnt i artikkel 8, skal bare tillates innført til Unionen 

dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

Artikkel 10 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre forsendelser av rå melk, 

råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter 

Forsendelser av rå melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte produkter beregnet på konsum skal bare tillates innført til 

Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar 

med artikkel 2 i forordning (EU) nr. 605/2010. 

Artikkel 11 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre froskelår til Unionen 

Forsendelser av froskelår beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller 

regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg III. 

Artikkel 12 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre snegler tilberedt i samsvar 

med avsnitt XI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 til Unionen 

Forsendelser av snegler tilberedt i samsvar med avsnitt XI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 som er beregnet på 

konsum, skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i 

vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 13 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre smeltet animalsk fett og 

fettgrever til Unionen 

Forsendelser av smeltet animalsk fett og fettgrever beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer 

fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere til Unionen fra i samsvar med artikkel 3 bokstav b i) i 

vedtak 2007/777/EF.  
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Artikkel 14 

Tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre gelatin og kollagen til Unionen 

1. Forsendelser av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra storfe, sau, geit, svin og hestedyr skal bare tillates innført til 

Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere forsendelser av ferskt kjøtt 

av de spesifikke hovdyrene til Unionen fra, i samsvar med artikkel 14 bokstav a) i forordning (EU) nr. 206/2010, eller fra Sør-

Korea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan. 

2. Forsendelser av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer 

fra tredjestater eller regioner i tredjestater oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som 

det er tillatt å importere kjøtt av de respektive fjørfeartene fra, som angitt i nevnte del i nevnte vedlegg, eller fra Taiwan. 

3. Forsendelser av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fiskerivarer skal bare tillates innført til Unionen dersom de 

kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

4. Forsendelser av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra dyr av harefamilien og fra ville landpattedyr unntatt hovdyr 

skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i kolonne 1 i 

tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

Artikkel 15 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre råstoff til produksjon av 

gelatin og kollagen til Unionen 

1. Forsendelser av råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra storfe, sau, geit, svin og hestedyr skal 

bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere 

forsendelser av ferskt kjøtt av de spesifikke hovdyrene til Unionen fra, i samsvar med artikkel 14 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 206/2010. 

2. Forsendelser av råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fjørfe skal bare tillates innført til 

Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater oppført i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 798/2008 som det er tillatt å importere kjøtt av de respektive fjørfeartene fra, som angitt i nevnte del i nevnte vedlegg. 

3. Forsendelser av råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fiskerivarer skal bare tillates innført 

til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

4. Forsendelser av råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra dyr av harefamilien og fra ville 

landpattedyr unntatt hovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater 

som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

Artikkel 16 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre behandlet råstoff til 

produksjon av gelatin og kollagen til Unionen 

1. Forsendelser av behandlet råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra storfe, sau, geit, svin og 

hestedyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, eller fra Sør-Korea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan.  
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2. Forsendelser av behandlet råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fjørfe skal bare tillates 

innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 798/2008, eller fra Taiwan. 

3. Forsendelser av behandlet råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fiskerivarer skal bare 

tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

4. Forsendelser av behandlet råstoff til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra dyr av harefamilien og fra 

ville landpattedyr unntatt hovdyr skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i 

tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

5. Forsendelser av behandlet råstoff til produksjon av gelatin og kollagen som nevnt i avsnitt XIV kapittel I nr. 4 

bokstav b iii) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra 

tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å innføre råstoff fra disse varene fra i samsvar med artikkel 15 i denne 

forordningen. 

Artikkel 17 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre honning og andre 

biavlsprodukter til Unionen 

Forsendelser av honning og andre biavlsprodukter beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer 

fra tredjestater som er oppført i kolonnen «Stat» i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2011/163/EU(19) og er merket med et 

kryss i kolonnen «Honning» i samme vedlegg. 

Artikkel 18 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre visse høyt foredlede 

produkter til Unionen 

Forsendelser av kondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, kitosan, glukosamin, løype, fiskelim og 

aminosyrer, alt i høyt foredlet tilstand og beregnet på konsum, skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra 

følgende tredjestater eller regioner i tredjestater: 

1. Når det gjelder råstoff fra hovdyr, tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010, eller Sør-Korea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan. 

2. Når det gjelder råstoff fra fiskerivarer, alle tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

3. Når det gjelder råstoff fra fjørfe, tredjestater eller territorier oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 798/2008. 

Artikkel 19 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre krypdyrkjøtt til Unionen 

Forsendelser av krypdyrkjøtt beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra Sveits(20), 

Botswana, Vietnam, Sør-Afrika eller Zimbabwe.  

  

(19) Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU av 16. mars 2011 om godkjenning av planer framlagt av tredjestater i samsvar med artikkel 29 i 

rådsdirektiv 96/23/EF (EUT L 70 av 17.3.2011, s. 40). 

(20) I samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksvarer (EFT L 114 av 

30.4.2002, s. 132). 
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Artikkel 20 

Tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre insekter til Unionen 

Forsendelser av insekter beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom disse næringsmidlene har opprinnelse 

i og er sendt fra en tredjestat eller en region i en tredjestat fra hvilken insekter er godkjent i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283, og de er oppført i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(21). 

Artikkel 21 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre andre produkter av 

animalsk opprinnelse til Unionen 

Forsendelser av andre produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum enn de som er omhandlet i artikkel 3–20, skal 

bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra følgende tredjestater eller regioner i disse: 

1. Dersom de er fra hovdyr, tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010, eller Sør-Korea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan. 

2. Dersom de er fra fjørfe, tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008, 

eller Taiwan. 

3. Dersom de er fra fiskerivarer, tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg II. 

4. Dersom de er fra dyr av harefamilien eller fra ville landpattedyr unntatt hovdyr, tredjestater eller regioner i tredjestater 

oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

5. Dersom de er fra flere forskjellige arter, tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i nr. 1–4 i denne artikkelen, 

for hvert produkt av animalsk opprinnelse. 

Artikkel 22 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 1 utgår. 

2. Vedlegg I utgår. 

Artikkel 23 

Oppheving 

Vedtak 2006/766/EF oppheves. Henvisninger til vedtak 2006/766/EF skal forstås som henvisninger til denne forordningen og 

leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg IV til denne forordningen. 

Artikkel 24 

Overgangsbestemmelser 

Til og med 20. april 2021 skal medlemsstatene fortsette å tillate innførsel til sitt territorium av forsendelser av dyretarmer som 

nevnt i artikkel 7 fra tredjestater eller regioner i tredjestater som det er tillatt å importere slike forsendelser til Unionen fra i 

samsvar med artikkel 1 i vedtak 2003/779/EF. 

  

(21) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 
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Artikkel 25 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

LISTE OVER TREDJESTATER ELLER REGIONER I TREDJESTATER FRA HVILKE DET ER TILLATT Å INNFØRE 

LEVENDE, KJØLTE, FRYSTE ELLER FOREDLEDE MUSLINGER, PIGGHUDER, SEKKEDYR OG SJØSNEGLER BEREGNET 

PÅ KONSUM TIL UNIONEN(1) 

ISO-LANDKODE 
TREDJESTAT ELLER 

REGIONER I DENNE 
MERKNADER 

AU Australia  

CA Canada  

CH Sveits(2)  

CL Chile  

GL Grønland  

JM Jamaica Bare sjøsnegler 

JP Japan Bare fryste eller foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

KR Sør-Korea Bare fryste eller foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

MA Marokko Foredlede muslinger av arten Acanthocardia tuberculatum skal ledsages av 

a) en supplerende hygieneattestering som er i samsvar med malen i del B i 

tillegg V til vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 (EUT 

L 338 av 22.12.2005, s. 27), og b) analyseresultater fra testen som viser at 

muslingene ikke inneholder et nivå av paralyserende skjellgift (PSP) som er 

påviselig med bioassay-metoden. 

NZ New Zealand  

PE Peru Bare rensede Pectinidae (kamskjell) fra akvakultur 

TH Thailand Bare fryste eller foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

TN Tunisia  

TR Tyrkia  

US De forente stater Delstatene Washington og Massachusetts 

UY Uruguay  

VN Vietnam Bare fryste eller foredlede muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

(1) Herunder de som omfattes av definisjonen av fiskerivarer i nr. 3.1 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 

(EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

(2) I samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksvarer (EFT L 114 av 

30.4.2002, s. 132). 
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VEDLEGG II 

LISTE OVER TREDJESTATER ELLER REGIONER I TREDJESTATER FRA HVILKE DET ER TILLATT Å INNFØRE 

FISKERIVARER TIL UNIONEN, UTENOM DE SOM OMFATTES AV VEDLEGG I 

ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I 

DENNE 
RESTRIKSJONER 

AE De forente arabiske emirater  

AG Antigua og Barbuda Bare levende hummer 

AL Albania  

AM Armenia Bare levende vill kreps, varmebehandlet kreps som ikke er fra 

akvakultur, og fryst kreps som ikke er fra akvakultur 

AO Angola  

AR Argentina  

AU Australia  

AZ Aserbajdsjan Bare kaviar 

BA Bosnia-Hercegovina  

BD Bangladesh  

BJ Benin  

BN Brunei Bare akvakulturprodukter 

BR Brasil  

BQ Bonaire, Sint Eustatius, Saba  

BS Bahamas  

BY Hviterussland  

BZ Belize  

CA Canada  

CG Kongo Bare fiskerivarer som er fanget, renset (dersom det er relevant), 

fryst og ferdig emballert til sjøs 

CH Sveits(1)  

CI Elfenbenskysten  

CL Chile  

CN Kina  

CO Colombia  

CR Costa Rica  

CU Cuba  

CV Kapp Verde  
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ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I 

DENNE 
RESTRIKSJONER 

CW Curaçao  

DZ Algerie  

EC Ecuador  

EG Egypt  

ER Eritrea  

FJ Fiji  

FK Falklandsøyene  

GA Gabon  

GD Grenada  

GE Georgia  

GH Ghana  

GL Grønland  

GM Gambia  

GN Guinea Bare fisk som ikke har gjennomgått noen annen form for 

tilberedning eller foredling enn hodekapping, sløying, kjøling eller 

frysing. Den mindre hyppige fysiske kontrollen omhandlet i 

kommisjonsvedtak 94/360/EF (EFT L 158 av 25.6.1994, s. 41) får 

ikke anvendelse. 

GT Guatemala  

GY Guyana  

HK Hongkong  

HN Honduras  

ID Indonesia  

IL Israel  

I India  

IR Iran  

JM Jamaica  

JP Japan  

KE Kenya  

KI Kiribati  

KR Sør-Korea  

KZ Kasakhstan  
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ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I 

DENNE 
RESTRIKSJONER 

LK Sri Lanka  

MA Marokko  

MD Republikken Moldova Bare kaviar 

ME Montenegro  

MG Madagaskar  

MK Nord-Makedonia  

MM Myanmar  

MR Mauritania  

MU Mauritius  

MV Maldivene  

MX Mexico  

MY Malaysia  

MZ Mosambik  

NA Namibia  

NC Ny-Caledonia  

NG Nigeria  

NI Nicaragua  

NZ New Zealand  

OM Oman  

PA Panama  

PE Peru  

PF Fransk Polynesia  

PG Papua Ny-Guinea  

PH Filippinene  

PM Saint Pierre og Miquelon  

PK Pakistan  

RS Serbia 

Ikke inkludert Kosovo som definert i De 

forente nasjoners sikkerhetsråds 

resolusjon 1244 av 10. juni 1999. 

 

RU Russland  
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ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I 

DENNE 
RESTRIKSJONER 

SA Saudi-Arabia  

SB Salomonøyene  

SC Seychellene  

SG Singapore  

SH St. Helena 

Ikke inkludert øyene Tristan da Cunha 

og Ascension 

 

Tristan da Cunha 

Ikke inkludert øyene St. Helena og 

Ascension 

Bare hummer (fersk eller fryst) 

SN Senegal  

SR Surinam  

SV El Salvador  

SX Sint Maarten  

TG Togo  

TH Thailand  

TN Tunisia  

TR Tyrkia  

TW Taiwan  

TZ Tanzania  

UA Ukraina  

UG Uganda  

US De forente stater  

UY Uruguay  

VE Venezuela  

VN Vietnam  

YE Jemen  

ZA Sør-Afrika  

ZW Zimbabwe  

(1) I samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksvarer (EFT L 114 av 

30.4.2002, s. 132). 
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VEDLEGG III 

LISTE OVER TREDJESTATER ELLER REGIONER I TREDJESTATER FRA HVILKE DET ER TILLATT Å INNFØRE 

FROSKELÅR OG SNEGLER SOM ER TILBEREDT I SAMSVAR MED AVSNITT XI I VEDLEGG III TIL FORORDNING (EF) 

NR. 853/2004 OG BEREGNET PÅ KONSUM, TIL UNIONEN 

ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I DENNE RESTRIKSJONER 

AE De forente arabiske emirater  

AL Albania  

AO Angola  

AR Argentina  

AU Australia  

AZ Aserbajdsjan  

BA Bosnia-Hercegovina  

BD Bangladesh  

BJ Benin  

BR Brasil  

BQ Bonaire, Sint Eustatius, Saba  

BS Bahamas  

BY Hviterussland  

BZ Belize  

CA Canada  

CH Sveits(1)  

CI Elfenbenskysten  

CL Chile  

CN Kina  

CO Colombia  

CR Costa Rica  

CU Cuba  

CV Kapp Verde  

CW Curaçao  

DZ Algerie  

EC Ecuador  

EG Egypt  
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ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I DENNE RESTRIKSJONER 

ER Eritrea  

FJ Fiji  

FK Falklandsøyene  

GA Gabon  

GD Grenada  

GE Georgia  

GH Ghana  

GL Grønland  

GM Gambia  

GT Guatemala  

GY Guyana  

HK Hongkong  

HN Honduras  

ID Indonesia  

IL Israel  

I India  

IR Iran  

JM Jamaica  

JP Japan  

KE Kenya  

KI Kiribati  

KR Sør-Korea  

KZ Kasakhstan  

LK Sri Lanka  

MA Marokko  

MD Republikken Moldova Bare snegler 

ME Montenegro  

MG Madagaskar  

MK Nord-Makedonia  

MM Myanmar  

MR Mauritania  
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ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I DENNE RESTRIKSJONER 

MU Mauritius  

MV Maldivene  

MX Mexico  

MY Malaysia  

MZ Mosambik  

NA Namibia  

NC Ny-Caledonia  

NG Nigeria  

NI Nicaragua  

NZ New Zealand  

OM Oman  

PA Panama  

PE Peru  

PF Fransk Polynesia  

PG Papua Ny-Guinea  

PH Filippinene  

PM Saint Pierre og Miquelon  

PK Pakistan  

RS Serbia 

Ikke inkludert Kosovo som definert i De forente 

nasjoners sikkerhetsråds resolusjon 1244 av 10. juni 

1999. 

 

RU Russland  

SA Saudi-Arabia  

SB Salomonøyene  

SC Seychellene  

SG Singapore  

SH St. Helena 

Ikke inkludert øyene Tristan da Cunha og Ascension 

 

SN Senegal  

SR Surinam  

SV El Salvador  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/55 

 

ISO-LANDKODE TREDJESTAT ELLER REGIONER I DENNE RESTRIKSJONER 

SX Sint Maarten  

SY Syria Bare snegler 

TG Togo  

TH Thailand  

TN Tunisia  

TR Tyrkia  

TW Taiwan  

TZ Tanzania  

UA Ukraina  

UG Uganda  

US De forente stater  

UY Uruguay  

VE Venezuela  

VN Vietnam  

YE Jemen  

ZA Sør-Afrika  

ZW Zimbabwe  

(1) I samsvar med avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksvarer (EFT L 114 av 

30.4.2002, s. 132). 
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VEDLEGG IV 

SAMMENLIGNINGSTABELL NEVNT I ARTIKKEL 23 

Vedtak 2006/766/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 Artikkel 8 

Artikkel 2 Artikkel 9 

Artikkel 3 − 

Artikkel 4 − 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II Vedlegg II 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/627 

av 15. mars 2019 

om fastsettelse av ensartede praktiske ordninger for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter  

av animalsk opprinnelse beregnet på konsum i samsvar med europaparlaments- og  

rådsforordning (EU) 2017/625, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005  

når det gjelder offentlig kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 18 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2017/625 fastsettes regler for offentlig kontroll og andre offentlige tiltak som vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene gjennomfører for å verifisere at Unionens regelverk overholdes, blant annet på området 

næringsmiddeltrygghet i alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon. Særlig fastsetter forordningen offentlig 

kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Dessuten opphever den europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 854/2004(2) med virkning fra 14 .desember 2019. Nevnte forordning inneholder i dag særlige 

regler for offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, herunder krav til ensartede 

praktiske ordninger for gjennomføringen av kontrollen. 

2) Reglene fastsatt i denne forordningen bør sikre at kravene opprettholdes for å sikre verifisering av at driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak overholder reglene for trygg håndtering av produkter av animalsk opprinnelse, særlig 

bestemmelsene i 

− rådsdirektiv 96/23/EF(3) om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder, 

− europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4) om kontroll av overførbar spongiform encefalopati, 

− rådsdirektiv 2002/99/EF(5) om dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse, 

− europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(6) om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddel-

regelverket,  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 17.5.2019, s. 51 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2020 av 7. februar 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av 

offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206). 

(3) Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende 

dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF 

(EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 

visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1). 

(5) Rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av 

produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, 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). 

2020/EØS/80/07 
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− europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF(7) om overvåking av zoonoser og visse zoonotiske smittestoffer, 

− kommisjonsvedtak 2003/467/EF(8) om kontroll av tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose, 

− europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003(9) om bekjempelse av salmonella, 

− europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004(10) om næringsmiddelhygiene, 

− europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(11) om særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse, 

− rådsforordning (EF) nr. 1/2005(12) om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, 

− kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(13) om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, 

− kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(14) og (EF) nr. 124/2009(15) om grenseverdier for visse forurensende 

stoffer i næringsmidler, 

− rådsdirektiv 2007/43/EF(16) om vern av kyllinger, 

− europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(17) om hygieneregler for animalske biprodukter, 

− rådsforordning (EF) nr. 1099/2009(18) om vern av dyr på tidspunktet for avliving, 

− europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU(19) om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål, 

− Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2014(20) om handel med uflådd viltlevende storvilt,  

  

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF av 17. november 2003 om overvåking av zoonoser og visse zoonotiske smittestoffer, om 

endring av rådsvedtak 90/424/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 92/117/EØF (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31). 

(8) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (EUT L 156 av 25.6.2003, s. 74). 

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av salmonella og andre spesifiserte 

zoonotiske smittestoffer som overføres gjennom næringsmidler (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

(12) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 

(13) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 

(14) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(15) Kommisjonsforordning (EF) nr. 124/2009 av 10. februar 2009 om fastsettelse av grenseverdier for forekomst av koksidiostatika eller 

histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig overføring av disse stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen (EUT L 40 av 

11.2.2009, s. 7). 

(16) Rådsdirektiv 2007/43/EF av 28. juni 2007 om fastsettelse av minsteregler for vern av slaktekyllinger (EUT L 182 av 12.7.2007, s. 19). 

(17) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 

(18) Rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av 24. september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for avliving (EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1). 

(19) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 

(20) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2014 av 13. juni 2014 om en sertifikatmodell for handel med uflådd viltlevende 

storvilt (EUT L 175 av 14.6.2014, s. 16). 
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− Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375(21) om offentlig kontroll av trikiner og 

− europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(22) om dyrehelseregler. 

3) De praktiske ordningene for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse bør vurderes 

der et minstenivå for offentlig kontroll er nødvendig for å håndtere kjente ensartede farer og risikoer som kan være 

forbundet med produkter av animalsk opprinnelse, og de bør omfatte alle sider som er av betydning for å verne 

menneskers helse, og når det er relevant, dyrs helse og velferd. Ordningene bør baseres på de nyeste relevante 

opplysningene som er tilgjengelige, og vitenskapelig dokumentasjon i uttalelser fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA). 

4) Den 31. august 2011 vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse om farer for menneskers helse som skal omfattes av 

inspeksjon av kjøtt (svin)(23). Det ble tatt hensyn til anbefalingene i denne uttalelsen i kravene til inspeksjon av 

svinekjøtt som er fastsatt i forordning (EF) nr. 854/2004, og anbefalingene bør videreføres i kravene som fastsettes i 

denne forordningen. 

5) Den 23. mai 2012 vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse om farer for menneskers helse som skal omfattes av 

inspeksjon av kjøtt (fjørfe)(24). I denne uttalelsen pekes det på Campylobacter spp. og Salmonella spp. som de viktigste 

farene som bør omfattes av inspeksjon av fjørfekjøtt ved hjelp av et integrert system for å sikre næringsmiddeltrygghet, 

som kan oppnås gjennom bedre opplysninger om næringsmiddelkjeden og risikobasert innsats. 

6) Den 6. juni 2013 vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse om farer for menneskers helse som skal omfattes av inspeksjon av 

kjøtt (storfe)(25). I denne uttalelsen pekes det på Salmonella spp. og sykdomsframkallende verocytotoksinproduserende 

Escherichia coli (E. Coli)) som de mest relevante farene ved inspeksjon av storfekjøtt. Det anbefales å utelate palpering og 

innsnitt ved kontroll post mortem av dyr som slaktes på vanlig måte, ettersom det kan redusere spredning og 

krysskontaminering med biologiske farer med høy prioritet. Palpering og innsnitt ved kontroll post mortem som er 

nødvendig for å undersøke forekomsten av tuberkulose og cysticerkose av Taenia saginata (bendelorm), bør imidlertid 

videreføres. 

7) Den 6. juni 2013 vedtok EFSA også en vitenskapelig uttalelse om farer for menneskers helse som skal omfattes av 

inspeksjon av kjøtt fra sauer og geiter(26). I denne uttalelsen pekes det på sykdomsframkallende verocytotoks-

inproduserende E. coli som den meste relevante faren ved inspeksjon av kjøtt fra sauer og geiter. Det anbefales også så 

langt det er mulig å utelate palpering og innsnitt ved kontroll post mortem av sauer og geiter som slaktes på vanlig måte. 

Palpering og innsnitt for å overvåke tuberkulose og fasciolose bør imidlertid videreføres for eldre dyr av hensyn til 

overvåkingen av dyrs og menneskers helse. 

8) Den 6. juni 2013 vedtok EFSA også en vitenskapelig uttalelse om farer for menneskers helse som skal omfattes av 

inspeksjon av kjøtt (enhovede dyr)(27). I denne uttalelsen anbefales bare visuell undersøkelse av enhovede dyr, som kan 

ha en betydelig positiv virkning på den mikrobiologiske statusen for kjøtt fra skrotter av enhovede dyr. Det vurderes 

som usannsynlig at denne inspeksjonen vil kunne påvirke den samlede overvåkingen av dyresykdommer. 

9) Den 6. juni 2013 vedtok EFSA også en vitenskapelig uttalelse om inspeksjon av kjøtt fra oppdrettsvilt. I denne 

uttalelsen anbefales det å utelate palpering og innsnitt med mindre det avdekkes anomalier, samtidig som det 

understrekes at slik utelatelse kan få følger for den samlede overvåkingen av tuberkulose. 

10) Det bør tas hensyn til anbefalingene i disse uttalelsene fra EFSA når det fastsettes ensartede praktiske ordninger for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. De mulige 

virkningene på handelen med tredjestater bør også tas i betraktning. Samtidig bør det sikres en smidig overgang fra de 

gjeldende kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 854/2004.  

  

(21) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 av 10. august 2015 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av 

trikiner i kjøtt (EUT L 212 av 11.8.2015, s. 7). 

(22) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 

(23) EFSA Journal 2011;9(10):2351. 

(24) EFSA Journal 2012;10(6):2741. 

(25) EFSA Journal 2013;11(6):3266. 

(26) EFSA Journal 2013;11(6):3265. 

(27) EFSA Journal 2013;11(6):3263. 



Nr. 80/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

11) Disse praktiske ordningene bør få anvendelse på offentlig kontroll av produkter med animalsk opprinnelse fastsatt i 

artikkel 18 i forordning (EU) 2017/625 og i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624(28). Disse praktiske 

ordningene for gjennomføringen av offentlig kontroll bør være ensartede og lette anvendelsen av kravene til et 

minstenivå for offentlig kontroll, idet det tas hensyn til små foretaks størrelse som fastsatt i artikkel 16 i forordning (EU) 

2017/625, ved å bruke en terskelverdi på en måte som ikke medfører forskjellsbehandling. 

12) Ettersom slakteriers og viltbehandlingsanleggs struktur varierer mellom medlemsstatene, bør en terskelverdi være basert 

på antall dyr som slaktes eller behandles, eller på dokumentasjon på at terskelverdien utgjør en begrenset, fast 

prosentdel av kjøttet som bringes i omsetning. I artikkel 17 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1099/2009 defineres dyreenheter 

og fastsettes omregningstall for å angi antallet dyr av en bestemt art i slike dyreenheter. Disse bestemmelsene bør brukes 

til å fastsette terskelverdier og så langt det er mulig harmonisere unntak fra visse krav på grunnlag av slakteriets 

størrelse. 

13) Særlige krav til vedkommende myndigheters revisjon bør også opprettholdes for å sikre ensartet praktisk verifisering av 

at Unionens krav til produkter av animalsk opprinnelse er oppfylt. Revisjon er særlig viktig for verifisering av allmenne 

og særlige hygienekrav og anvendelse av framgangsmåter på grunnlag av risikoanalyse og kritiske styringspunkter 

(HACCP). 

14) Verifisering av at kravene til identifikasjonsmerking i avsnitt I i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 som i dag er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 854/2004, er oppfylt, bør opprettholdes for at dyrene skal kunne spores. 

15) Kontroll ante mortem og post mortem er avgjørende for å verifisere at kravene til menneskers og dyrs helse og til 

dyrevelferd er oppfylt. For å sikre minst samme nivå for vern av menneskers og dyrs helse og dyrevelferd som fastsatt i 

forordning (EF) nr. 854/2004 og rettferdig handel på et åpent marked, er det nødvendig å fastsette ensartede praktiske 

krav til slik kontroll, herunder i tilfeller der offentlig kontroll gjennomføres under den offentlige veterinærens ansvar. 

Når det gjelder offentlig kontroll av ferskt kjøtt, bør denne kontrollen utfylles med egnet dokumentkontroll, kontroll av 

sikker sluttbehandling av spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) 

nr. 999/2001 og andre animalske biprodukter samt laboratorieundersøkelser dersom det er relevant. 

16) Det er viktig å avdekke tilfeller der det er mistanke om eller er påvist manglende overholdelse, der vedkommende 

myndigheter skal treffe tiltak med hensyn til visse produkter av animalsk opprinnelse. Manglende overholdelse av god 

hygienepraksis bør også føre til korrigerende tiltak fra vedkommende myndigheter. 

17) Stempelmerket som er definert i artikkel 3 nr. 51 i forordning (EU) 2017/625, omfatter kjøtt av visse arter og bekrefter 

at kjøttet er egnet til konsum. Tekniske krav til stempelmerket og praktiske ordninger for anvendelsen av merket bør 

fastsettes på en bestemt og ensartet måte for å angi om kjøttet er egnet til konsum og for å hindre handelsforstyrrelse. 

18) I kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005(29) fastsettes blant annet gjennomføringstiltak for organiseringen av 

offentlig kontroll i henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til anerkjente analysemetoder for marine 

biotoksiner i levende muslinger, analysemetoder for rå melk og varmebehandlet melk, offentlig kontroll av fiskerivarer 

og inspeksjon av kjøtt. Alle gjennomføringstiltak for organiseringen av offentlig kontroll bør slås sammen i denne 

forordningen og omfatte gjennomføringstiltakene fra forordning (EF) nr. 2074/2005. De bør utgå i forordning (EF) 

nr. 2074/2005. 

19) De gjeldende vilkårene for klassifisering og overvåking av klassifiserte produksjons- og gjenutleggingsområder for 

levende muslinger har vist seg å være effektive og sikre et høyt nivå av forbrukervern. De bør derfor opprettholdes.  

  

(28) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2019 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av 

kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2017/625 (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 1). 

(29) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004 og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27). 
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20) En referansemetode for analyse av E. coli i levende muslinger, som i dag er fastsatt i forordning (EF) nr. 854/2004, bør 

opprettholdes. 

21) Grenseverdiene for marine biotoksiner er fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004. Særlig fastsettes det i avsnitt VII 

kapittel V nr. 2 i vedlegg III til nevnte forordning at levende muslinger ikke skal inneholde marine biotoksiner i samlede 

mengder (målt i hele kroppen eller i enhver del som spises for seg) som overstiger grenseverdiene fastsatt i nevnte 

kapittel. 

22) Det bør fastsettes særlige krav til gjennomføringen av offentlig kontroll og samme minstehyppighet for slik offentlig 

kontroll av rå melk og melkeprodukter for å sikre et høyt nivå av forbrukervern og rettferdig konkurranse mellom 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. 

23) Det bør fastsettes særlige krav til gjennomføringen av offentlig kontroll og samme minstehyppighet for slik offentlig 

kontroll av fiskerivarer for å sikre et høyt nivå av forbrukervern og rettferdig konkurranse mellom driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak. Denne kontrollen bør omfatte minst regelmessig kontroll av hygieneforholdene ved landing og 

første salg, regelmessig inspeksjon av fartøyer og virksomheter, herunder fiskeauksjonshaller og engrosmarkeder, og 

kontroll av lagrings- og transportforhold. Det bør også fastsettes særlige krav til kontroll av fartøyer. 

24) Denne kontrollen bør også omfatte praktiske ordninger for organoleptiske undersøkelser, ferskhetsindikatorer, kontroll 

av histamin, restmengder og forurensende stoffer samt mikrobiologiske undersøkelser. Det bør legges særlig vekt på 

kontroll av parasitter og på giftige fiskerivarer. Fiskerivarer som ikke oppfyller disse hygienekravene, bør erklæres 

uegnet til konsum. 

25) Det bør også fastsettes særlige krav om offentlig kontroll av fiskerivarer som er fanget av fartøyer som fører en 

medlemsstats flagg, og som innføres til Unionen etter å ha blitt omlastet i en tredjestat med eller uten lagring. 

26) Det er økende interesse for produksjon og omsetning av krypdyrkjøtt. For å sikre at krypdyrkjøttet er trygt, er det 

relevant å innføre særlig offentlig kontroll ved slakting i tillegg til de gjeldende hygienereglene som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 852/2004, og kontrollen av trikiner som er fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375. 

27) Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres. 

28) Ettersom forordning (EU) 2017/625 opphever forordning (EU) nr. 854/2004 med virkning fra 14. desember 2019, bør 

denne forordningen også få anvendelse fra nevnte dato. 

29) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

AVDELING I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordningen fastsettes ensartede praktiske ordninger for gjennomføringen av offentlig kontroll og offentlige tiltak i 

forbindelse med produksjon av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Vedkommende myndigheter skal 

gjennomføre denne offentlige kontrollen og disse offentlige tiltakene og samtidig ta hensyn til kravene i artikkel 18 nr. 2, 3 og 5 

i forordning (EU) 2017/625 og delegert forordning (EU) 2019/624. 

De særlige reglene omfatter følgende: 

a) Særlige krav til og samme minstehyppighet for offentlig kontroll av alle produkter av animalsk opprinnelse når det gjelder 

revisjon og identifikasjonsmerking. 

b) Særlige krav til og samme minstehyppighet for offentlig kontroll av ferskt kjøtt, herunder særlige krav til revisjon og 

særlige oppgaver som gjelder kontroll av ferskt kjøtt.  
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c) Tiltak som skal treffes dersom ferskt kjøtt ikke oppfyller Unionens krav til vern av menneskers og dyrs helse og 

dyrevelferd. 

d) Tekniske krav og praktiske ordninger som gjelder helsestempelet nevnt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 853/2004. 

e) Særlige krav til og samme minstehyppighet for offentlig kontroll av melk, råmelk, melkeprodukter og råmelkbaserte 

produkter. 

f) Vilkår for klassifisering og overvåking av klassifiserte produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger, 

herunder beslutninger som må treffes etter overvåking av klassifiserte produksjons- og gjenutleggingsområder. 

g) Særlige krav til og samme minstehyppighet for offentlig kontroll av fiskerivarer. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

 1) «ferskt kjøtt» ferskt kjøtt som definert i nr. 1.10 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 2) «råmelk» råmelk som definert i avsnitt IX nr. 1 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 3) «melkeprodukter» melkeprodukter som definert i nr. 7.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 4) «råmelkbaserte produkter» råmelkbaserte produkter som definert i avsnitt IX nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

 5) «produksjonsområde» et produksjonsområde som definert i nr. 2.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 6) «gjenutleggingsområde» et gjenutleggingsområde som definert i nr. 2.6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 7) «muslinger» muslinger som definert i nr. 2.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 8) «fiskerivarer» fiskerivarer som definert i nr. 3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 9) «virksomhet» en virksomhet som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 852/2004, 

10) «driftsansvarlig for næringsmiddelforetak» en driftsansvarlig for næringsmiddelforetak som definert i artikkel 3 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(30), 

11) «mikrobiologisk kriterium» et mikrobiologisk kriterium som definert i artikkel 2 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 2073/2005, 

12) «slakteri» et slakteri som definert i nr. 1.16 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

13) «sporbarhet» sporbarhet som definert i artikkel 3 nr. 15 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

14) «spesifisert risikomateriale» spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) 

nr. 999/2001, 

15) «forurensning» forurensning som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) nr. 852/2004, 

16) «opprinnelsesenhet» en opprinnelsesenhet som definert i artikkel 2 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2019/624, 

17) «primærproduksjon» primærproduksjon som definert i artikkel 3 nr. 17 i forordning (EF) nr. 178/2002,  

  

(30) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, 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). 
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18) «tamme hov- og klovdyr» tamme hov- og klovdyr som definert i nr. 1.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

19) «viltbehandlingsanlegg» et viltbehandlingsanlegg som definert i nr. 1.18 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

20) «viltlevende storvilt» viltlevende storvilt som definert i nr. 1.8 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

21) «flokk» en flokk som definert i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 2160/2003, 

22) «haredyr» haredyr som definert i nr. 1.4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

23) «skrott» en skrott som definert i nr. 1.9 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

24) «slakteavfall» slakteavfall som definert i nr. 1.11 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

25) «slakteri med lav kapasitet» et slakteri med lav kapasitet som definert i artikkel 2 nr. 17 i delegert forordning (EU) 

2019/624, 

26) «viltbehandlingsanlegg med lav kapasitet» et viltbehandlingsanlegg med lav kapasitet som definert i artikkel 2 nr. 18 i 

delegert forordning (EU) 2019/624, 

27) «dyreenhet» en dyreenhet som definert i artikkel 17 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1099/2009, 

28) «viltlevende småvilt» viltlevende småvilt som definert i nr. 1.7 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

29) «fjørfe» fjørfe som definert i nr. 1.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

30) «nedskjæringsanlegg» et nedskjæringsanlegg som definert i nr. 1.17 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

31) «indre organer» indre organer som definert i nr. 1.12 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

32) «kjøtt» kjøtt som definert i nr. 1.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

33) «oppdrettsvilt» oppdrettsvilt som definert i nr. 1.6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

34) «viltlevende vilt» viltlevende vilt som definert i nr. 1.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

35) «driftsenhet for melkeproduksjon» en driftsenhet for melkeproduksjon som definert i nr. 4.2 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

36) «rå melk» rå melk som definert i nr. 4.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

37) «rensesentral» en rensesentral som definert i nr. 2.8 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

38) «marine biotoksiner» marine biotoksiner som definert i nr. 2.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

39) «ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon» ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon som definert i artikkel 3 

nr. 16 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

40) «ekspedisjonssentral» en ekspedisjonssentral som definert i nr. 2.7 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

41) «bringe i omsetning» bringe i omsetning som definert i artikkel 3 nr. 8 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

42) «fabrikkskip» et fabrikkskip som definert i nr. 3.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

43) «frysefartøy» et frysefartøy som definert i nr. 3.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

44) «krypdyr» krypdyr som definert i artikkel 2 nr. 15 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625(31),  

  

(31) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 

hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18). 
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45) «krypdyrkjøtt» krypdyrkjøtt som definert i artikkel 2 nr. 16 i delegert forordning (EU) 2019/625, 

46) «ferske fiskerivarer» ferske fiskerivarer som definert i nr. 3.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

47) «bearbeidede fiskerivarer» bearbeidede fiskerivarer som definert i nr. 3.6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

48) «foredlede fiskerivarer» foredlede fiskerivarer som definert i nr. 7.4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004. 

AVDELING II 

SÆRLIGE KRAV TIL GJENNOMFØRINGEN AV OFFENTLIG KONTROLL OG SAMME MINSTEHYPPIGHET FOR 

OFFENTLIG KONTROLL AV PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE 

KAPITTEL I 

Særlige krav til vedkommende myndigheters revisjon i virksomheter som håndterer produkter av animalsk opprinnelse 

Artikkel 3 

Krav som omfattes av revisjon 

1. Ved revisjon av god hygienepraksis i virksomheter skal vedkommende myndigheter verifisere at driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak som håndterer produkter av animalsk opprinnelse, kontinuerlig og korrekt følger framgangsmåtene for 

minst følgende: 

a) Utforming og vedlikehold av lokaler og utstyr. 

b) Hygiene før, under og etter produksjon. 

c) Personlig hygiene. 

d) Opplæring i hygiene og arbeidsrutiner. 

e) Skadedyrbekjempelse. 

f) Vannkvalitet. 

g) Kontroll av temperatur. 

h) Kontroll av dyr eller næringsmidler som kommer inn til og går ut fra virksomheten, samt all medfølgende dokumentasjon. 

2. Ved revisjon av framgangsmåter på grunnlag av risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP), som fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, skal vedkommende myndigheter verifisere at driftsansvarlige for nærings-

middelforetak som håndterer produkter av animalsk opprinnelse, følger disse framgangsmåtene kontinuerlig og korrekt. 

3. Særlig skal det fastslås om framgangsmåtene så langt som mulig garanterer at produkter av animalsk opprinnelse 

a) er i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2073/2005 når det gjelder mikrobiologiske kriterier, 

b) er i samsvar med Unionens regelverk for 

− overvåking av restmengder av kjemiske stoffer, i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF og kommisjonsvedtak 

97/747/EF(32), 

− øvre grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer, i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 

nr. 37/2010(33) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/470(34),  

  

(32) Kommisjonsvedtak 97/747/EF av 27. oktober 1997 om fastsettelse av omfang og hyppighet av prøvetakingen omhandlet i rådsdirektiv 

96/23/EF med sikte på overvåking av visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter (EFT L 303 av 6.11.1997, 

s. 12). 

(33) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

(34) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/470 av 21. mars 2018 om nærmere regler for den øvre grenseverdien for restmengder 

som skal tas i betraktning ved kontroll av næringsmidler fra dyr som er blitt behandlet i EU i henhold til artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF 

(EUT L 79 av 22.3.2018, s. 16). 
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− forbudte og ikke-tillatte stoffer, i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010, rådsdirektiv 96/22/EF(35) og 

kommisjonsvedtak 2005/34/EF(36), 

− forurensende stoffer, i samsvar med forordning (EF) nr. 1881/2006 og (EF) nr. 124/2009 som fastsetter grenseverdier 

for visse forurensende stoffer i næringsmidler, 

− rester av pesticider, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(37), 

c) ikke inneholder fysiske farer som for eksempel fremmedlegemer. 

4. Dersom en driftsansvarlig for næringsmiddelforetak bruker framgangsmåter som er angitt i retningslinjene for 

anvendelsen av HACCP-baserte prinsipper, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, skal revisjonen 

omfatte riktig bruk av disse retningslinjene. 

5. Når revisjonsoppgavene utføres, skal vedkommende myndigheter særlig 

a) fastslå om personalet og personalets aktiviteter i virksomheten i alle ledd i produksjonsprosessen oppfyller kravene til 

hygienepraksis og HACCP som er fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2073/2005, artikkel 4 og 5 i forordning (EF) 

nr. 852/2004 og artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004. For å utfylle revisjonen kan vedkommende myndigheter 

kontrollere gjennomføringen av arbeidet for å forsikre seg om at personalet har tilstrekkelige ferdigheter, 

b) verifisere relevante journaler hos den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, 

c) ta prøver til laboratorieanalyse når det er nødvendig, 

d) dokumentere de elementene som det er tatt hensyn til, og resultatene av revisjonen. 

Artikkel 4 

Art og hyppighet av revisjon 

1. Arten og hyppigheten av revisjonsoppgavene for den enkelte virksomheten skal stå i forhold til anslått risiko. For dette 

formålet skal vedkommende myndigheter regelmessig vurdere 

a) helserisikoen for mennesker og, når det er relevant, helserisikoen for dyr, 

b) når det gjelder slakterier, sider ved dyrs velferd, 

c) den typen foredling som utføres, og den mengden som foredles, 

d) opplysninger om hvorvidt den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket har overholdt næringsmiddelregelverket 

tidligere. 

2. Dersom driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i næringsmiddelkjeden treffer ytterligere tiltak for å garantere 

næringsmiddeltrygghet ved å ta i bruk integrerte systemer, egne kontrollsystemer eller sertifisering utført av en uavhengig 

tredjepart, eller andre midler, og dersom disse tiltakene er dokumentert, og dyrene som omfattes av disse ordningene, tydelig 

kan identifiseres, kan vedkommende myndigheter ta hensyn til disse tiltakene når de utfører revisjon for å gjennomgå god 

hygienepraksis og de HACCP-baserte framgangsmåtene. 

KAPITTEL II 

Særlige krav til identifikasjonsmerking 

Artikkel 5 

Det skal verifiseres at kravene i forordning (EF) nr. 853/2004 vedrørende anvendelse av identifikasjonsmerker, er oppfylt i alle 

virksomheter som er godkjent i samsvar med nevnte forordning, i tillegg skal det verifiseres at andre krav om sporbarhet er 

oppfylt i samsvar med artikkel 18 i forordning (EF) nr. 178/2002.  

  

(35) Rådsdirektiv 96/22/EF av 29. april 1996 om forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister 

innenfor husdyrhold og om oppheving av direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF (EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3). 

(36) Kommisjonsvedtak 2005/34/EF av 11. januar 2005 om fastsettelse av harmoniserte standarder for analyse av visse restmengder i produkter 

av animalsk opprinnelse importert fra tredjestater (EUT L 16 av 20.1.2005, s. 61). 

(37) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på 

næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, 

s. 1). 
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KAPITTEL III 

Vitenskapelig og teknologisk utvikling 

Artikkel 6 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og andre medlemsstater om den vitenskapelige og teknologiske utviklingen, som 

nevnt i artikkel 16 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, med sikte på vurdering og ytterligere tiltak dersom det er 

relevant. 

AVDELING III 

SÆRLIGE KRAV TIL GJENNOMFØRING AV OFFENTLIG KONTROLL OG SAMME MINSTEHYPPIGHET FOR 

OFFENTLIG KONTROLL AV FERSKT KJØTT 

KAPITTEL I 

Revisjon 

Artikkel 7 

Tilleggskrav til revisjon i virksomheter som håndterer ferskt kjøtt 

1. I tillegg til kravene til revisjon som er fastsatt i artikkel 3 og 4, skal vedkommende myndigheter når de utfører revisjon i 

virksomheter som håndterer ferskt kjøtt, verifisere at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak alltid følger sine egne 

framgangsmåter for innsamling, transport, lagring og håndtering av ferskt kjøtt og bruk eller sluttbehandling av animalske 

biprodukter, herunder spesifisert risikomateriale, som de har ansvar for. 

2. Ved revisjon i slakterier skal vedkommende myndigheter verifisere vurderingen av opplysningene om nærings-

middelkjeden, i samsvar med avsnitt III i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004. 

3. Ved revisjon av HACCP-baserte framgangsmåter skal vedkommende myndigheter kontrollere at det er tatt behørig 

hensyn til framgangsmåtene som er fastsatt i avsnitt II i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004, og at de driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak så langt det er mulig følger framgangsmåter som garanterer at ferskt kjøtt 

a) ikke har patologiske anomalier eller endringer, 

b) ikke har 

i) fekal forurensning eller 

ii) annen forurensning som anses å utgjøre en uakseptabel risiko for menneskers helse, 

c) oppfyller de mikrobiologiske kriteriene i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2073/2005, 

d) ikke inneholder spesifisert risikomateriale, i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 999/2001. 

KAPITTEL II 

Offentlig kontroll av ferskt kjøtt 

Artikkel 8 

Revisjonsresultatenes relevans 

Ved offentlig kontroll i samsvar med dette kapittelet skal den offentlige veterinæren ta hensyn til resultatene av revisjon som er 

utført i samsvar med kapittel I. Dersom det er relevant, skal den offentlige veterinæren målrette den offentlige kontrollen mot 

mangler som er avdekket ved tidligere revisjon. 

Avsni t t  1  

Dokumentkontrol l  

Artikkel 9 

Vedkommende myndigheters forpliktelser med hensyn til dokumentkontroll 

1. Vedkommende myndigheter skal underrette den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som er opprinnelsesenhet, om 

hvilke elementer av opplysningene om næringsmiddelkjeden som minst skal gis til den driftsansvarlige for slakteriet, i samsvar 

med avsnitt III i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004.  
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2. Vedkommende myndigheter skal gjennomføre den nødvendige dokumentkontrollen for å verifisere at 

a) opplysningene om næringsmiddelkjeden utveksles konsekvent og effektivt mellom den driftsansvarlige for nærings-

middelforetaket som oppdrettet eller holdt dyrene før avsendelse, og den driftsansvarlige for slakteriet, 

b) opplysningene om næringsmiddelkjeden er gyldige og pålitelige, 

c) relevante opplysninger om nødvendig meldes tilbake til opprinnelsesenheten i samsvar med artikkel 39 nr. 5. 

3. Dersom dyrene sendes til slakting i en annen medlemsstat, skal vedkommende myndigheter på opprinnelsesenheten og på 

slaktestedet samarbeide for å sikre at opplysningene om næringsmiddelkjeden fra den driftsansvarlige for nærings-

middelforetaket som er opprinnelsesenhet, er lett tilgjengelige for den driftsansvarlige for slakteriet som mottar dem. 

Artikkel 10 

Den offentlige veterinærens forpliktelser med hensyn til dokumentkontroll 

1. Den offentlige veterinæren skal verifisere resultatene av kontrollen og vurderingene av opplysningene om nærings-

middelkjeden som den driftsansvarlige for slakteriet har gitt i samsvar med avsnitt III i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 853/2004. Den offentlige veterinæren skal ta hensyn til disse kontrollene og vurderingene ved kontroll ante mortem og post 

mortem, sammen med andre relevante opplysninger i journalene fra dyrenes opprinnelsesenhet. 

2. Ved kontroll ante mortem og post mortem skal den offentlige veterinæren ta hensyn til offisielle sertifikater som er fastsatt 

i samsvar med artikkel 29 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628(38), og eventuelle erklæringer fra 

veterinærer som gjennomfører offentlig kontroll eller annen kontroll på primærproduksjonsnivå. 

3. Ved nødslakting av tamme hov- og klovdyr utenfor slakteriet skal den offentlige veterinæren ved slakteriet undersøke 

sertifikatene som er fastsatt i samsvar med artikkel 29 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 og utstedt av 

den offentlige veterinæren som gjennomførte kontroll ante mortem i samsvar med avsnitt I kapittel VI nr. 6 i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 853/2004, og andre relevante opplysninger fra den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. 

4. Når det gjelder viltlevende storvilt, skal den offentlige veterinæren ved viltbehandlingsanlegget undersøke og ta hensyn til 

erklæringen som følger dyrekroppen og er utstedt av en utdannet person i samsvar med avsnitt IV kapittel II nr. 4 bokstav a) i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

Avsni t t  2  

Kontrol l  ante  morte m  

Artikkel 11 

Krav til kontroll ante mortem på slakteriet 

1. Alle dyr skal gjennomgå kontroll ante mortem før slakting. Kontrollen kan imidlertid begrenses til et representativt utvalg 

av fugler fra hver flokk og et representativt utvalg av haredyr fra hver opprinnelsesenhet for haredyr. 

2. Kontroll ante mortem skal finne sted senest 24 timer etter dyrenes ankomst til slakteriet og mindre enn 24 timer før 

slakting. Den offentlige veterinæren kan når som helst kreve ytterligere kontroll ante mortem. 

3. Kontroll ante mortem skal fastslå om det aktuelle dyret som blir undersøkt, viser noe tegn på 

a) at dyrets helse og velferd er brakt i fare,  

  

(38) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om 

endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 

av 17.5.2019, s. 101). 
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b) forhold, anomalier eller sykdom som gjør det ferske kjøttet uegnet til konsum, eller som kan ha negativ virkning på 

dyrehelsen, idet det særlig fokuseres på å påvise zoonoser og sykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for i 

forordning (EU) 2016/429, 

c) bruk av forbudte eller ikke-tillatte stoffer, misbruk av veterinærpreparater eller forekomst av restmengder av kjemiske 

stoffer eller forurensende stoffer. 

4. Kontroll ante mortem skal omfatte verifisering av at de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak har oppfylt sine 

forpliktelser til å sikre at dyrenes hud, skinn eller pels er rengjort, slik at det ikke er noen uakseptabel risiko for forurensning av 

det ferske kjøttet under slakting. 

5. Den offentlige veterinæren skal foreta en klinisk undersøkelse av alle dyr som den driftsansvarlige for nærings-

middelforetaket eller en offentlig kontrolltekniker har satt til side for at de skal gjennomgå en grundigere kontroll ante mortem. 

6. Dersom kontrollen ante mortem gjennomføres på opprinnelsesenheten i samsvar med artikkel 5 i delegert forordning (EU) 

2019/624, skal den offentlige veterinæren ved slakteriet gjennomføre kontroll ante mortem bare når, og i den grad, det er 

fastsatt. 

Avsni t t  3  

Kontrol l  post  morte m  

Artikkel 12 

Krav til kontroll post mortem 

1. Med forbehold for unntaket som er nevnt i avsnitt IV kapittel II nr. 4 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal 

skrotter og tilhørende slakteavfall gjennomgå kontroll post mortem 

a) umiddelbart etter slakting eller 

b) snarest mulig etter ankomst til viltbehandlingsanlegget. 

2. Vedkommende myndigheter kan kreve at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket sørger for særlige tekniske 

innretninger og tilstrekkelig plass til å kontrollere slakteavfallet. 

3. Vedkommende myndigheter skal 

a) kontrollere alle utvendige overflater, herunder i kroppshuler på skrotter, samt slakteavfall, 

b) særlig fokusere på å påvise zoonoser og dyresykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for i forordning (EU) 2016/429. 

4. Hastigheten på slaktelinjen og antallet kontrollpersonale som er til stede, skal være slik at det kan foretas korrekt 

undersøkelse. 

Artikkel 13 

Unntak med hensyn til tidspunktet for kontroll post mortem 

1. Som unntak fra artikkel 12 nr. 1 kan vedkommende myndigheter dersom verken den offentlige veterinæren eller den 

offentlige kontrollteknikeren er til stede i viltbehandlingsanlegget eller på slakteriet under slaktingen og slaktebehandlingen, 

tillate at kontrollen post mortem utsettes med høyst 24 timer etter slakting eller ankomst til viltbehandlingsanlegget, forutsatt at 

a) de berørte dyrene slaktes i et slakteri med lav kapasitet eller behandles i et viltbehandlingsanlegg med lav kapasitet som 

slakter eller behandler 

i) færre enn 1 000 dyreenheter per år eller 

ii) færre enn 150 000 fjørfe, haredyr og viltlevende småvilt per år, 

b) det finnes tilstrekkelige innretninger i virksomheten til å lagre ferskt kjøtt og slakteavfall, slik at det kan undersøkes, 

c) kontrollen post mortem foretas av den offentlige veterinæren.  
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2. Vedkommende myndigheter kan øke terskelverdiene som er fastsatt i nr. 1 bokstav a) i) og ii), dersom de sikrer at 

unntaket anvendes på de minste slakteriene og viltbehandlingsanleggene som faller inn under definisjonen av slakteri med lav 

kapasitet eller viltbehandlingsanlegg med lav kapasitet, og forutsatt at den samlede årlige produksjonen for disse virksomhetene 

ikke overstiger 5 % av den samlede mengden ferskt kjøtt som produseres i en medlemsstat 

a) for de berørte artene, 

b) for alle tamme hov- og klovdyr under ett, 

c) for alt fjørfe under etter eller 

d) for alle fugler og haredyr under ett. 

I slike tilfeller skal vedkommende myndigheter melde fra om dette unntaket og dokumentasjonen som underbygger det, etter 

framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535(39). 

3. Med hensyn til nr. 1 bokstav a) i) skal omregningstallene som er fastsatt i artikkel 17 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 1099/2009, brukes. Når det gjelder sauer og geiter og små dyr av Cervidae-familien (< 100 kg levende vekt), skal imidlertid 

et omregningstall på 0,05 dyreenheter brukes, og når det gjelder annet storvilt, skal et omregningstall på 0,2 dyreenheter brukes. 

Artikkel 14 

Krav om ytterligere undersøkelser ved kontroll post mortem 

1. Ytterligere undersøkelser, for eksempel palpering av og innsnitt i deler av skrotten og slakteavfallet, og laboratorieunder-

søkelser skal foretas dersom det er nødvendig for å 

a) stille en endelig diagnose av en mistenkt fare eller 

b) påvise forekomst av 

i) en dyresykdom som det er fastsatt dyrehelseregler for i forordning (EU) 2016/429, 

ii) restmengder av kjemiske stoffer eller forurensende stoffer som nevnt i direktiv 96/23/EF og vedtak 97/747/EF, særlig 

− restmengder av kjemiske stoffer utover de grenseverdiene som er fastsatt i forordning (EU) nr. 37/2010 og (EF) 

nr. 396/2005, 

− forurensende stoffer utover de øvre grenseverdiene som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006 og (EF) 

nr. 124/2009, eller 

− restmengder av stoffer som er forbudt eller ikke er tillatt i samsvar med forordning (EU) nr. 37/2010 eller direktiv 

96/22/EF, 

iii) manglende oppfyllelse av de mikrobiologiske kriteriene som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 2073/2005, eller mulig forekomst av andre mikrobiologiske farer som kan gjøre det ferske kjøttet uegnet til 

konsum, 

iv) andre faktorer som kan gjøre det påkrevd å erklære det ferske kjøttet uegnet til konsum eller innføre restriksjoner på 

bruken av det. 

2. Ved kontrollen post mortem skal det tas forholdsregler for å sikre at ferskt kjøtt ved for eksempel palpering, nedskjæring 

eller innsnitt forurenses minst mulig. 

Artikkel 15 

Krav til kontroll post mortem av enhovede husdyr, storfe eldre enn åtte måneder, tamsvin eldre enn fem uker og 

viltlevende storvilt 

1. Kravene i denne artikkelen får anvendelse i tillegg til kravene i artikkel 12 og 14.  

  

(39) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 av 9. september 2015 om en informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler 

for informasjonssamfunnstjenester (EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1). 
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2. Den offentlige veterinæren skal kreve at skrotter av enhovede husdyr, storfe eldre enn åtte måneder og tamsvin eldre enn 

fem uker skal deles i halve skrotter langs virvelsøylen og gjennomgå kontroll post mortem. 

3. Dersom det er nødvendig for kontrollen post mortem, kan den offentlige veterinæren kreve at hoder eller skrotter deles på 

langs. For å ta hensyn til særlige spisevaner, den teknologiske utviklingen eller særlige helsemessige forhold, kan den offentlige 

veterinæren imidlertid tillate at skrotter av enhovede husdyr, storfe eldre enn åtte måneder og tamsvin eldre enn fem uker, 

gjennomgår kontroll post mortem uten å deles i to. 

4. I slakterier med lav kapasitet eller viltbehandlingsanlegg med lav kapasitet som behandler færre enn 1 000 dyreenheter per 

år, kan den offentlige veterinæren av helsemessige årsaker tillate at voksne enhovede husdyr, voksent storfe og voksent 

viltlevende storvilt nedskjæres til kvarte skrotter før kontroll post mortem. 

Artikkel 16 

Tilleggskrav til kontroll post mortem ved nødslakting 

Ved nødslakting skal skrotten gjennomgå kontroll post mortem så snart som mulig i samsvar med artikkel 12, 13, 14 og 15 før 

den erklæres egnet til konsum. 

Artikkel 17 

Praktiske ordninger for kontroll post mortem av storfe, tamsauer og tamgeiter, enhovede husdyr og tamsvin 

Dersom kontrollen post mortem gjennomføres av en offentlig veterinær, under den offentlige veterinærens tilsyn eller, dersom 

det foreligger tilstrekkelige garantier, under den offentlige veterinærens ansvar i samsvar med artikkel 18 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EU) 2017/625 og artikkel 7 i delegert forordning (EU) 2019/624, skal vedkommende myndigheter sikre at de 

praktiske ordningene som er fastsatt i artikkel 18–24 nedenfor, overholdes for storfe, tamsauer og tamgeiter, enhovede husdyr 

og tamsvin i tillegg til kravene fastsatt i artikkel 12, 14 og 15. 

Artikkel 18 

Ungt storfe 

1. Skrotter og slakteavfall av følgende storfe skal gjennomgå kontroll post mortem som fastsatt i nr. 2: 

a) Dyr yngre enn åtte måneder. 

b) Dyr yngre enn 20 måneder dersom de i hele sitt liv er oppdrettet uten tilgang til beitemark i en medlemsstat eller en region i 

en medlemsstat som er offisielt fri for tuberkulose, i samsvar med artikkel 1 i vedtak 2003/467/EF. 

2. Kontrollen post mortem skal omfatte minst en visuell undersøkelse av følgende: 

a) Hodet og svelget. Medlemsstatene kan imidlertid for å sikre overvåkingen av status som offisielt fri for tuberkulose, 

sammen med palpering og undersøkelse av de retrofaryngeale lymfeknutene (Lnn. retropharyngiales), beslutte å foreta 

ytterligere undersøkelser. Undersøkelse av munnen og svelgporten. 

b) Lungene, luftrøret og spiserøret. Palpering av lungene. Palpering og undersøkelse av de bronkiale og mediastinale 

lymfeknutene (Lnn. bifurcationes, eparteriales og mediastinales). 

c) Hjertesekken og hjertet. 

d) Mellomgulvet. 

e) Leveren og leverens lymfeknuter og pankreaslymfeknutene (Lnn. portales).  
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f) Mage-tarm-kanalen, mesenteriet og magens og mesenteriets lymfeknuter (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales og 

caudales). 

g) Milten. 

h) Nyrene. 

i) Brysthinnen og bukhinnen. 

j) Navleregionen og leddene hos unge dyr. 

3. Den offentlige veterinæren skal gjennomføre følgende framgangsmåter for kontroll post mortem ved hjelp av innsnitt i og 

palpering av skrotten og slakteavfallet dersom det er tegn på mulig risiko for menneskers eller dyrs helse eller for dyrevelferd i 

samsvar med artikkel 24: 

a) Innsnitt i de retrofaryngeale lymfeknutene (Lnn. retropharyngiales). Palpering av tungen. 

b) Innsnitt i de bronkiale og mediastinale lymfeknutene (Lnn. bifurcationes, eparteriales og mediastinales). Luftrøret og 

hovedbronkiene åpnes på langs. Det skal gjøres innsnitt i lungenes nederste tredel gjennom de store bronkiene. Disse 

innsnittene er ikke nødvendige dersom lungene ikke er beregnet på konsum. 

c) Lengdesnitt i hjertet for å åpne hjertekamrene og gjennomskjære skilleveggen. 

d) Innsnitt i magens og mesenteriets lymfeknuter. 

e) Palpering av milten. 

f) Innsnitt i nyrene og nyrenes lymfeknuter (Lnn. renales). 

g) Palpering av navleregionen og leddene. Det skal gjøres innsnitt i navleregionen, og leddene skal åpnes. Leddvæsken skal 

undersøkes. 

Artikkel 19 

Annet storfe 

1. Skrotter og slakteavfall av annet storfe enn dem som er nevnt i artikkel 18 nr. 1, skal gjennomgå følgende framgangsmåter 

for kontroll post mortem: 

a) Visuell undersøkelse av hodet og svelget. Innsnitt i og undersøkelse av de retrofaryngeale lymfeknutene (Lnn. 

retropharyngiales). Undersøkelse av de ytre tyggemusklene der det skal gjøres to innsnitt parallelt med mandibelen, og de 

indre tyggemusklene (indre vingemuskler) der det skal gjøres innsnitt langs ett plan. Tungen skal løsnes slik at det kan 

foretas en detaljert visuell undersøkelse av munnen og svelgporten. 

b) Undersøkelse av lungene, luftrøret og spiserøret. Visuell undersøkelse og palpering av lungene. Innsnitt i og undersøkelse 

av de bronkiale og mediastinale lymfeknutene (Lnn. bifurcationes, eparteriales og mediastinales). 

c) Visuell undersøkelse av hjertesekken og hjertet, idet det legges et lengdesnitt slik at hjertekamrene åpnes og skilleveggen 

gjennomskjæres. 

d) Visuell undersøkelse av mellomgulvet. 

e) Visuell undersøkelse av leveren samt leverens lymfeknuter og pankreaslymfeknutene (Lnn. portales). 

f) Visuell undersøkelse av mage-tarm-kanalen, mesenteriet, magens og mesenteriets lymfeknuter (Lnn. gastrici, mesenterici, 

craniales og caudales). Palpering av magens og mesenteriets lymfeknuter. 

g) Visuell undersøkelse av milten. 

h) Visuell undersøkelse av nyrene. 

i) Visuell undersøkelse av brysthinnen og bukhinnen. 

j) Visuell undersøkelse av kjønnsorganene (unntatt penis dersom den allerede er kassert). 

k) Visuell undersøkelse av juret og jurets lymfeknuter (Lnn. supramammarii).  
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2. Den offentlige veterinæren skal gjennomføre følgende framgangsmåter for kontroll post mortem ved hjelp av innsnitt i og 

palpering av skrotten og slakteavfallet dersom det er tegn på mulig risiko for menneskers eller dyrs helse eller for dyrevelferd i 

samsvar med artikkel 24: 

a) Innsnitt i og undersøkelse av de mandibulære og parotideale lymfeknutene (Lnn. mandibulares og parotidei). Palpering av 

tungen og svelgporten. 

b) Innsnitt i de bronkiale og mediastinale lymfeknutene (Lnn. bifurcationes, eparteriales og mediastinales). Luftrøret og 

hovedbronkiene åpnes på langs. Det skal gjøres innsnitt i lungenes nederste tredel gjennom de store bronkiene. Disse 

innsnittene er ikke nødvendige dersom lungene ikke er beregnet på konsum. 

c) Palpering av leveren samt leverens lymfeknuter og pankreaslymfeknutene (Lnn. portales). Innsnitt på leverens bakside og 

ved basis av lobus caudatus for å undersøke gallegangene. 

d) Innsnitt i magens og mesenteriets lymfeknuter. 

e) Palpering av milten. 

f) Innsnitt i nyrene og nyrenes lymfeknuter (Lnn. renales). 

g) Palpering av og innsnitt i juret og jurets lymfeknuter (Lnn. supramammarii)) hos kuer. Hver halvdel av juret skal åpnes ved 

et langt og dypt innsnitt inn til melkesisternene (sinus lactiferes), og det skal foretas innsnitt i jurets lymfeknuter, med 

mindre juret ikke er beregnet på konsum. 

Artikkel 20 

Unge tamsauer og tamgeiter uten frambrutte blivende fortenner 

1. Skrotter og slakteavfall av sauer som ikke har frambrutte blivende fortenner eller som er yngre enn tolv måneder, og geiter 

som er yngre enn seks måneder, skal gjennomgå følgende framgangsmåter for kontroll post mortem: 

a) Visuell undersøkelse av hodet, herunder svelget, munnen, tungen og de parotideale og retrofaryngeale lymfeknutene. Disse 

undersøkelsene er ikke nødvendige dersom vedkommende myndigheter kan garantere at hodet, herunder tungen og hjernen, 

ikke er beregnet på konsum. 

b) Visuell undersøkelse av lungene, luftrøret og spiserøret og de bronkiale og mediastinale lymfeknutene (Lnn. bifurcationes, 

eparteriales og mediastinales). 

c) Visuell undersøkelse av hjertesekken og hjertet. 

d) Visuell undersøkelse av mellomgulvet. 

e) Visuell undersøkelse av leveren samt leverens lymfeknuter og pankreaslymfeknutene (Lnn. portales). 

f) Visuell undersøkelse av mage-tarm-kanalen, mesenteriet samt magens og mesenteriets lymfeknuter (Lnn. gastrici, 

mesenterici, craniales og caudales). 

g) Visuell undersøkelse av milten. 

h) Visuell undersøkelse av nyrene. 

i) Visuell undersøkelse av brysthinnen og bukhinnen. 

j) Visuell undersøkelse av navleregionen og leddene. 

2. Den offentlige veterinæren skal gjennomføre følgende framgangsmåter for kontroll post mortem ved hjelp av innsnitt i og 

palpering av skrotten og slakteavfallet dersom det er tegn på mulig risiko for menneskers eller dyrs helse eller for dyrevelferd i 

samsvar med artikkel 24: 

a) Palpering av svelget, munnen, tungen og de parotideale lymfeknutene. Med mindre annet er fastsatt i dyrehelsereglene er 

disse undersøkelsene ikke nødvendige dersom vedkommende myndigheter kan garantere at hodet, herunder tungen og 

hjernen, ikke er beregnet på konsum. 

b) Palpering av lungene. Innsnitt i lungene, luftrøret, spiserøret og de bronkiale og mediastinale lymfeknutene.  
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c) Innsnitt i hjertet. 

d) Palpering av leveren og leverens lymfeknuter. Innsnitt på leverens bakside for å undersøke gallegangene. 

e) Palpering av milten. 

f) Innsnitt i nyrene og nyrenes lymfeknuter (Lnn. renales). 

g) Palpering av navleregionen og leddene. Det skal gjøres innsnitt i navleregionen, og leddene skal åpnes. Leddvæsken skal 

undersøkes. 

Artikkel 21 

Andre tamsauer og tamgeiter 

1. Skrotter og slakteavfall av sauer som har frambrutte blivende fortenner eller er tolv måneder eller eldre, og geiter som er 

seks måneder eller eldre, skal gjennomgå følgende framgangsmåter for kontroll post mortem: 

a) Visuell undersøkelse av hodet, herunder svelget, munnen, tungen og de parotideale lymfeknutene samt palpering av de 

retrofaryngeale lymfeknutene. Disse undersøkelsene er ikke nødvendige dersom vedkommende myndigheter kan garantere 

at hodet, herunder tungen og hjernen, ikke er beregnet på konsum. 

b) Visuell undersøkelse av lungene, luftrøret og spiserøret. Palpering av lungene og de bronkiale og mediastinale 

lymfeknutene (Lnn. bifurcationes, eparteriales og mediastinales). 

c) Visuell undersøkelse av hjertesekken og hjertet. 

d) Visuell undersøkelse av mellomgulvet. 

e) Visuell undersøkelse av leveren samt leverens lymfeknuter og pankreaslymfeknutene (Lnn. portales). Palpering av leveren 

og leverens lymfeknuter. Innsnitt på leverens bakside for å undersøke gallegangene. 

f) Visuell undersøkelse av mage-tarm-kanalen, mesenteriet samt magens og mesenteriets lymfeknuter (Lnn. gastrici, 

mesenterici, craniales og caudales). 

g) Visuell undersøkelse av milten. 

h) Visuell undersøkelse av nyrene. 

i) Visuell undersøkelse av brysthinnen og bukhinnen. 

j) Visuell undersøkelse av kjønnsorganene (unntatt penis dersom den allerede er kassert). 

k) Visuell undersøkelse av juret og jurets lymfeknuter. 

2. Den offentlige veterinæren skal gjennomføre følgende framgangsmåter for kontroll post mortem ved hjelp av innsnitt i og 

palpering av skrotten og slakteavfallet dersom det er tegn på mulig risiko for menneskers eller dyrs helse eller for dyrevelferd i 

samsvar med artikkel 24: 

a) Palpering av svelget, munnen, tungen og de parotideale lymfeknutene. Med mindre annet er fastsatt i dyrehelsereglene er 

disse undersøkelsene ikke nødvendige dersom vedkommende myndigheter kan garantere at hodet, herunder tungen og 

hjernen, ikke er beregnet på konsum. 

b) Innsnitt i lungene, luftrøret, spiserøret og de bronkiale og mediastinale lymfeknutene. 

c) Innsnitt i hjertet. 

d) Palpering av milten. 

e) Innsnitt i nyrene og nyrenes lymfeknuter (Lnn. renales). 

Artikkel 22 

Enhovede husdyr 

1. Skrotter og slakteavfall av enhovede husdyr skal gjennomgå følgende framgangsmåter for kontroll post mortem: 

a) Visuell undersøkelse av hodet, og av svelget etter at tungen er løsnet. Tungen skal løsnes slik at det kan foretas en detaljert 

visuell undersøkelse av munnen og svelgporten, og den skal deretter undersøkes visuelt.  
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b) Visuell undersøkelse av lungene, luftrøret og spiserøret og de bronkiale og mediastinale lymfeknutene (Lnn. bifurcationes, 

eparteriales og mediastinales). 

c) Visuell undersøkelse av hjertesekken og hjertet. 

d) Visuell undersøkelse av mellomgulvet. 

e) Visuell undersøkelse av leveren samt leverens lymfeknuter og pankreaslymfeknutene (Lnn. portales). 

f) Visuell undersøkelse av mage-tarm-kanalen, mesenteriet samt magens og mesenteriets lymfeknuter (Lnn. gastrici, 

mesenterici, craniales og caudales). 

g) Visuell undersøkelse av milten. 

h) Visuell undersøkelse av nyrene. 

i) Visuell undersøkelse av brysthinnen og bukhinnen. 

j) Visuell undersøkelse av kjønnsorganene hos hingster (unntatt penis dersom den allerede er kassert) og hos hopper. 

k) Visuell undersøkelse av juret og jurets lymfeknuter (Lnn. supramammarii). 

l) Visuell undersøkelse av navleregionen og leddene hos unge dyr. 

m) Grå hester skal undersøkes for melanose og melanosarkomer ved å undersøke skuldermusklene og skuldrenes lymfeknuter 

(Lnn. subrhomboidei) under bogbladsbrusken etter at det ene skulderfestet er løsnet. Nyrene skal frilegges. 

2. Den offentlige veterinæren skal gjennomføre følgende framgangsmåter for kontroll post mortem ved hjelp av innsnitt i og 

palpering av skrotten og slakteavfallet dersom det er tegn på mulig risiko for menneskers eller dyrs helse eller for dyrevelferd i 

samsvar med artikkel 24: 

a) Palpering av og innsnitt i de mandibulære, retrofaryngeale og parotideale lymfeknutene (Lnn. mandibulares 

retropharyngiales og parotidei). Palpering av tungen. 

b) Palpering av lungene. Palpering av og innsnitt i de bronkiale og mediastinale lymfeknutene. Luftrøret og hovedbronkiene 

skal åpnes på langs, og det skal gjøres innsnitt i lungenes nederste tredel gjennom de store bronkiene, men disse innsnittene 

er ikke nødvendige dersom lungene ikke er beregnet på konsum. 

c) Lengdesnitt i hjertet for å åpne hjertekamrene og gjennomskjære skilleveggen. 

d) Palpering av og innsnitt i leveren samt leverens lymfeknuter og pankreaslymfeknutene (Lnn. portales). 

e) Innsnitt i magens og mesenteriets lymfeknuter. 

f) Palpering av milten. 

g) Palpering av nyrene og innsnitt i nyrene og nyrenes lymfeknuter (Lnn. renales). 

h) Innsnitt i jurets lymfeknuter. 

i) Palpering av navleregionen og leddene hos unge dyr. I tvilstilfeller skal det gjøres innsnitt i navleregionen, og leddene skal 

åpnes. Leddvæsken skal undersøkes. 

j) Innsnitt gjennom hele nyren hos grå hester. 

Artikkel 23 

Tamsvin 

1. Skrotter og slakteavfall av tamsvin skal gjennomgå følgende framgangsmåter for kontroll post mortem: 

a) Visuell undersøkelse av hodet og svelget. 

b) Visuell undersøkelse av munnen, svelgporten og tungen. 

c) Visuell undersøkelse av lungene, luftrøret og spiserøret. 

d) Visuell undersøkelse av hjertesekken og hjertet.  
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e) Visuell undersøkelse av mellomgulvet. 

f) Visuell undersøkelse av leveren samt leverens lymfeknuter og pankreaslymfeknutene (Lnn. portales). Visuell undersøkelse 

av mage-tarm-kanalen, mesenteriet, magens og mesenteriets lymfeknuter ( (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales og 

caudales). 

g) Visuell undersøkelse av milten. Visuell undersøkelse av nyrene. Visuell undersøkelse av brysthinnen og bukhinnen. 

h) Visuell undersøkelse av kjønnsorganene (unntatt penis dersom den allerede er kassert). 

i) Visuell undersøkelse av juret og jurets lymfeknuter (Lnn. supramammarii). 

j) Visuell undersøkelse av navleregionen og leddene hos unge dyr. 

2. Den offentlige veterinæren skal gjennomføre følgende framgangsmåter for kontroll post mortem ved hjelp av innsnitt i og 

palpering av skrotten og slakteavfallet dersom det er tegn på mulig risiko for menneskers eller dyrs helse eller for dyrevelferd i 

samsvar med artikkel 24: 

a) Innsnitt i og undersøkelse av de mandibulære lymfeknutene (Lnn. mandibulares). 

b) Palpering av lungene og de bronkiale og mediastinale lymfeknutene (Lnn. bifurcationes, eparteriales og mediastinales). 

Luftrøret og hovedbronkiene skal åpnes på langs, og det skal gjøres innsnitt i lungenes nederste tredel gjennom de store 

bronkiene, men disse innsnittene er ikke nødvendige dersom lungene ikke er beregnet på konsum. 

c) Lengdesnitt i hjertet for å åpne hjertekamrene og gjennomskjære skilleveggen. 

d) Palpering av leveren og leverens lymfeknuter. 

e) Palpering av og om nødvendig innsnitt i magens og mesenteriets lymfeknuter. 

f) Palpering av milten. 

g) Innsnitt i nyrene og nyrenes lymfeknuter (Lnn. renales). 

h) Innsnitt i jurets lymfeknuter. 

i) Palpering av navleregionen og leddene hos unge dyr og om nødvendig innsnitt i navleregionen og åpning av leddene. 

Artikkel 24 

Tegn på mulig risiko for menneskers eller dyrs helse eller for dyrevelferden for storfe, tamsauer og tamgeiter, enhovede 

husdyr og tamsvin 

Den offentlige veterinæren skal gjennomføre de ytterligere framgangsmåtene for kontroll post mortem som er nevnt i 

artikkel 18 nr. 3, artikkel 19 nr. 2, artikkel 20 nr. 2, artikkel 21 nr. 2, artikkel 22 nr. 2 og artikkel 23 nr. 2, ved å foreta innsnitt i 

og palpering av skrotten og slakteavfallet dersom vedkommende finner at ett av følgende tyder på mulig risiko for menneskers 

og dyrs helse og dyrevelferden: 

a) Kontroll og analyse av dokumentkontrollen foretatt i samsvar med artikkel 9 og 10. 

b) Resultatene av kontrollen ante mortem foretatt i samsvar med artikkel 11. 

c) Resultatene av verifiseringen av at relevante bestemmelser om dyrevelferd overholdes, foretatt i samsvar med artikkel 38. 

d) Resultatene av kontrollen post mortem foretatt i samsvar med artikkel 12–24. 

e) Ytterligere epidemiologiske opplysninger eller andre opplysninger fra dyrenes opprinnelsesenhet. 

Artikkel 25 

Praktiske ordninger for kontroll post mortem av fjørfe 

1. Alt fjørfe skal gjennomgå kontroll post mortem der slakteripersonale kan bistå i samsvar med artikkel 18 nr. 3 i forordning 

(EU) 2017/625. Den offentlige veterinæren eller offentlige kontrollteknikeren skal i samsvar med artikkel 18 nr. 2 bokstav c) i 

nevnte forordning personlig foreta følgende kontroll: 

a) Daglig undersøkelse av indre organer og kroppshuler på et representativt utvalg av fjørfe fra hver flokk.  
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b) En detaljert undersøkelse av stikkprøver fra hver flokk av deler av fugler eller hele fugler som er erklært uegnet til konsum 

etter kontroll post mortem. 

c) Ytterligere nødvendige undersøkelser når det er grunn til mistanke om at kjøttet fra det aktuelle fjørfeet kan være uegnet til 

konsum. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter beslutte at bare et representativt utvalg av fjørfe fra hver flokk skal 

gjennomgå kontroll post mortem dersom 

a) driftsansvarlige for næringsmiddelforetak har et system som etter den offentlige veterinærens bedømmelse gjør det mulig å 

oppdage og skille ut fugler med anomalier, forurensning eller defekter, 

b) slakteriet i lang tid har oppfylt kravene når det gjelder 

i) allmenne og særlige krav i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004, herunder de gjeldende 

mikrobiologiske kriteriene nevnt i nr. 1.28 og 2.1.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005, 

ii) framgangsmåter basert på HACCP-prinsippene i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004 og 

iii) særlige hygieneregler i samsvar med artikkel 5 og avsnitt II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

c) det ved kontrollen ante mortem eller verifiseringen av opplysningene om næringsmiddelkjeden ikke er funnet anomalier 

som kan være tegn på et alvorlig problem for menneskers eller dyrs helse, og som kan tyde på at det er behov for å treffe 

tiltakene angitt i artikkel 40–44. 

3. Når det gjelder fjørfe som er oppdrettet til produksjon av «foie gras», og fjørfe som kommer fra opprinnelsesenheten, men 

hvor indre organer ikke er tatt ut, i samsvar med avsnitt II kapittel VI nr. 8 og 9 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

skal kontroll post mortem gjennomføres på nedskjæringsanlegget dit slike skrotter transporteres direkte fra 

opprinnelsesenheten. 

Artikkel 26 

Praktiske ordninger for kontroll post mortem av oppdrettsharedyr 

De praktiske ordningene for kontroll post mortem av fjørfe i samsvar med artikkel 25 får anvendelse på oppdrettsharedyr. 

Bestemmelsene i artikkel 25 som får anvendelse på en enkelt fjørfeflokk, får anvendelse på oppdrettsharedyr som slaktes på 

samme dag og kommer fra en enkelt opprinnelsesenhet. 

Artikkel 27 

Praktiske ordninger for kontroll post mortem av oppdrettsvilt 

1. Følgende framgangsmåter for kontroll post mortem får anvendelse på oppdrettsvilt: 

a) Når det gjelder små dyr av Cervidae-familien (< 100 kg), framgangsmåtene for kontroll post mortem for sauer som er 

fastsatt i artikkel 21. Når det gjelder reinsdyr, skal imidlertid framgangsmåtene for kontroll post mortem av sauer som er 

fastsatt i artikkel 20, brukes, og tungen kan brukes til konsum uten at hodet undersøkes. 

b) Når det gjelder vilt av Suidae-familien, framgangsmåtene for kontroll post mortem av tamsvin som er fastsatt i artikkel 23. 

c) Når det gjelder storvilt av Cervidae-familien og annet storvilt som ikke er omfattet av bokstav a), og når det gjelder storvilt 

av Suidae-familien som ikke er omfattet av bokstav b), framgangsmåtene for kontroll post mortem av storfe som er fastsatt 

i artikkel 19. 

d) Når det gjelder strutsefugler, framgangsmåtene for kontroll post mortem av fjørfe som er fastsatt i artikkel 25 nr. 1. 

2. Dersom dyrene er blitt slaktet utenfor slakteriet, skal den offentlige veterinæren på slakteriet verifisere sertifikatet.  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/77 

 

Artikkel 28 

Praktiske ordninger for kontroll post mortem av viltlevende vilt 

1. Den offentlige veterinæren skal verifisere at et hygienesertifikat som er i samsvar med malen angitt i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 636/2014, eller erklæringen(e) i samsvar med avsnitt IV kapittel II nr. 8 bokstav b) i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 853/2004, følger uflådd viltlevende storvilt som transporteres til viltbehandlingsanlegget fra en annen 

medlemsstats territorium. Den offentlige veterinæren skal ta hensyn til innholdet i sertifikatet eller erklæringen(e). 

2. Under kontroll post mortem skal den offentlige veterinæren foreta 

a) en visuell undersøkelse av skrotten, kroppshulen og når det er relevant, organer for å 

i) fastslå eventuelle anomalier som ikke stammer fra jakten. For dette formålet kan diagnosen stilles på grunnlag av 

opplysninger som den kompetente jegeren har framlagt om dyrets atferd før avliving, 

ii) kontrollere at dyret ikke har dødd av andre årsaker enn jakt, 

b) undersøkelse av om det forekommer organoleptiske anomalier, 

c) palpering av og innsnitt i organer, dersom det er relevant, 

d) dersom det er begrunnet mistanke om forekomst av restmengder eller forurensende stoffer, en analyse ved prøvetaking av 

restmengder som ikke stammer fra jakten, herunder miljøforurensende stoffer. Dersom det foretas en mer omfattende 

undersøkelse på grunn av slik mistanke, skal veterinæren vente til denne undersøkelsen er avsluttet før det foretas en 

vurdering av alt det viltlevende viltet som er avlivet under den samme jakten, eller de delene som antas å vise de samme 

anomaliene, 

e) undersøkelse av om det er kjennetegn som tyder på at kjøttet utgjør en helserisiko, herunder 

i) unormal atferd eller forstyrrelse i det levende dyrets allmenntilstand som jegeren har gjort oppmerksom på, 

ii) allmenn forekomst av svulster eller abscesser i forskjellige indre organer eller muskler, 

iii) leddbetennelse, betennelse i testiklene, patologiske endringer i leveren eller milten, betennelse i tarmen eller 

navleregionen, 

iv) forekomst av fremmedlegemer som ikke stammer fra jakten, i kroppshulen, magen, tarmen eller urinen, når bryst- 

eller bukhinnen er misfarget (når de aktuelle indre organene er tilgjengelige), 

v) forekomst av parasitter, 

vi) betydelig gassdannelse i mage-tarm-kanalen med misfarging av indre organer (når de aktuelle indre organene er 

tilgjengelige), 

vii) betydelige anomalier med hensyn til farge, konsistens eller lukt i muskelvev eller organer, 

viii) gamle åpne brudd, 

ix) avmagring og/eller allmenne eller lokale ødemer, 

x) mulig oppstått sammenvoksing av organer med bryst- eller bukhinnen, 

xi) andre tydelige og omfattende endringer som for eksempel forråtnelse. 

3. Når den offentlige veterinæren krever det, skal virvelsøylen og hodet deles på langs. 

4. Når det gjelder hele stykker av småvilt der indre organer ikke er tatt ut umiddelbart etter avliving, skal den offentlige 

veterinæren foreta kontroll post mortem av et representativt utvalg av dyr med samme opprinnelse. Dersom undersøkelsen 

avdekker en sykdom som kan overføres til mennesker, eller noen av de kjennetegnene som er oppført i nr. 2 bokstav e), skal 

den offentlige veterinæren foreta ytterligere kontroll av hele partiet for å fastslå om partiet skal erklæres uegnet til konsum, eller 

om hver skrott skal undersøkes for seg. 

5. Den offentlige veterinæren kan foreta slike ytterligere innsnitt i og undersøkelser av de aktuelle delene av dyrene som er 

nødvendige for å stille en endelig diagnose. Dersom de praktiske ordningene i nr. 2 ikke gir grunnlag for en vurdering, skal det 

foretas ytterligere undersøkelser på et laboratorium.  
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6. I tillegg til de tilfellene som er nevnt i artikkel 45, skal kjøtt som ved kontroll post mortem framviser noen av de 

kjennetegnene som er oppført i nr. 2 bokstav e), erklæres uegnet til konsum. 

Avsni t t  4  

Offent l ig  kontrol l  av særl ige farer og  laboratorieundersø ke lser  

Artikkel 29 

Praktiske ordninger for offentlig kontroll som gjelder overførbar spongiform encefalopati (TSE) 

1. I tillegg til kravene i forordning (EF) nr. 999/2001 om offentlig kontroll som skal gjennomføres i forbindelse med TSE, 

skal den offentlige veterinæren også kontrollere fjerningen, atskillelsen og, når det er relevant, merkingen av spesifisert 

risikomateriale i samsvar med reglene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 i nevnte forordning og i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 om animalske biprodukter. 

2. Den offentlige veterinæren skal sikre at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket treffer alle nødvendige tiltak for å 

unngå at kjøttet forurenses av spesifisert risikomateriale under slakting, herunder bedøving. Dette omfatter fjerning av 

spesifisert risikomateriale. 

Artikkel 30 

Praktiske ordninger for offentlig kontroll som gjelder cysticerkose ved kontroll post mortem av storfe og dyr av Suidae-

familien 

1. Framgangsmåtene for kontroll post mortem som er beskrevet i artikkel 18, 19 og 23, skal være minstekrav til undersøkelse 

som gjelder cysticerkose hos storfe og dyr av Suidae-familien (tamsvin, oppdrettsvilt og viltlevende vilt). Når det gjelder storfe 

nevnt i artikkel 19, kan vedkommende myndigheter beslutte at innsnitt i tyggemusklene ved kontroll post mortem ikke er 

obligatorisk dersom 

a) det brukes en særlig serologisk prøve, 

b) dyrene er oppdrettet på en opprinnelsesenhet som er erklært offisielt fri for cysticerkose, eller 

c) prevalensen i kildepopulasjonen eller i en veldefinert delpopulasjon med 95 % sikkerhet er dokumentert å være under én 

per én million, eller det ikke er påvist noen tilfeller hos slaktedyr de siste fem årene (eller de siste to årene dersom dette 

underbygges og berettiges i vedkommende myndigheters risikoanalyse) basert på data fra rapportene som er fastsatt i 

samsvar med artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF. 

2. Kjøtt infisert med tinter skal erklæres uegnet til konsum. Dersom dyret ikke er allment infisert med tinter, kan imidlertid 

de delene som ikke er infisert, erklæres egnet til konsum etter å ha gjennomgått en kuldebehandling. 

Artikkel 31 

Praktiske ordninger for offentlig kontroll som gjelder trikiner ved kontroll post mortem 

1. Skrotter av dyr av Suidae-familien, enhovede dyr og andre arter som er mottakelige for trikiner, skal undersøkes for 

trikiner i samsvar med forordning (EU) 2015/1375, med mindre ett av unntakene fastsatt i artikkel 3 i nevnte forordning får 

anvendelse. 

2. Kjøtt fra dyr som er infisert med trikiner, skal erklæres uegnet til konsum. 

Artikkel 32 

Praktiske ordninger for offentlig kontroll som gjelder snive ved kontroll post mortem av enhovede dyr 

1. Ferskt kjøtt fra enhovede dyr skal bringes i omsetning bare dersom det er produsert av enhovede dyr som i minst 90 dager 

før slaktedatoen er blitt holdt i en medlemsstat eller en tredjestat eller region i denne som har tillatelse til å innføre enhovede 

dyr til Unionen.  
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2. Når det gjelder enhovede dyr fra en medlemsstat eller en tredjestat eller region i denne som ikke oppfyller Verdens 

dyrehelseorganisasjons kriterier for et land fritt for snive, skal enhovede dyr kontrolleres for snive ved en grundig undersøkelse 

av slimhinner fra luftrøret, strupehodet, nesehulen og bihulene og deres forgreininger, etter at hodet er delt etter medianplanet 

og neseskilleveggen er tatt ut. 

3. Kjøtt produsert av enhovede dyr med påvist snive skal erklæres uegnet til konsum. 

Artikkel 33 

Praktiske ordninger for offentlig kontroll som gjelder tuberkulose ved kontroll post mortem 

1. Dersom dyr har reagert positivt eller med tvilsomt resultat på en tuberkulinprøve, eller det er andre grunner til mistanke 

om infeksjon, skal de slaktes atskilt fra andre dyr, og det skal tas forholdsregler for å unngå risikoen for å forurense andre 

skrotter, slaktelinjen og personalet som er til stede på slakteriet. 

2. Alt kjøtt fra dyr der det ved kontroll post mortem er konstatert lokale skader som ligner på tuberkuloseskader i flere 

organer eller flere deler av skrotten, skal erklæres uegnet til konsum. Dersom det er konstatert tuberkuloseskader i 

lymfeknutene til bare ett organ eller én del av skrotten, skal imidlertid bare det aktuelle organet eller den aktuelle delen av 

skrotten og de tilhørende lymfeknutene, erklæres uegnet til konsum. 

Artikkel 34 

Praktiske ordninger for offentlig kontroll som gjelder brucellose ved kontroll post mortem 

1. Dersom dyr har reagert positivt eller med tvilsomt resultat på en brucelloseprøve, eller det er andre grunner til mistanke 

om infeksjon, skal de slaktes atskilt fra andre dyr, og det skal tas forholdsregler for å unngå risikoen for å forurense andre 

skrotter, slaktelinjen og personalet som er til stede på slakteriet. 

2. Kjøtt fra dyr der det ved kontroll post mortem er konstatert skader som tyder på akutt brucellose, skal erklæres uegnet til 

konsum. Når det gjelder dyr som reagerer positivt eller med tvilsomt resultat på en brucelloseprøve, skal jur, kjønnsorganer og 

blod erklæres uegnet til konsum selv om det ikke er konstatert slike skader. 

Artikkel 35 

Praktiske ordninger for offentlig kontroll som gjelder salmonella 

1. Vedkommende myndigheter skal verifisere at driftsledere for næringsmiddelforetak på riktig måte gjennomfører kapittel 2 

nr. 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 ved å iverksette følgende tiltak: 

a) Foreta offisiell prøvetaking ved bruk av samme metoder og prøvetakingsområde som driftsledere for næringsmiddel-

foretak. På hvert slakteri skal det tas minst 49 stikkprøver(40) hvert år. På grunnlag av en risikovurdering kan antall prøver 

reduseres på små slakterier. 

b) Innhente alle opplysninger om samlet antall prøver og antall salmonellapositive prøver som er tatt av driftsledere for 

næringsmiddelforetak i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2073/2005 innenfor rammen av kapittel 2 nr. 2.1.3, 

2.1.4 og 2.1.5 i vedlegg I til nevnte forordning. 

c) Innhente alle opplysninger om samlet antall prøver og antall salmonellapositive prøver som er tatt som en del av nasjonale 

kontrollprogrammer i medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som det er gitt særlige garantier for i samsvar med 

artikkel 8 i forordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til produksjon av kjøtt fra drøvtyggere, hestedyr, svin og fjørfe. 

2. Dersom en driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak ved flere tilfeller ikke har oppfylt hygienekriteriet for prosessen, 

skal vedkommende myndigheter kreve at den driftsansvarlige framlegger en handlingsplan, og de skal nøye overvåke resultatet 

av denne.  

  

(40) Dersom alle er negative, er det 95 % statistisk sikkerhet for at prevalensen er lavere enn 6 %. 
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3. Det samlede antall prøver og antall salmonellapositive prøver, idet det skilles mellom prøver tatt i henhold til nr. 1 

bokstav a), b) og c), skal rapporteres i samsvar med artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF. 

Artikkel 36 

Praktiske ordninger for offentlig kontroll som gjelder campylobacter 

1. Vedkommende myndigheter skal verifisere at driftsledere for næringsmiddelforetak på riktig måte gjennomfører kapittel 2 

nr. 2.1.9 (hygienekriterium for prosessen for campylobacter i skrotter av broilere) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 

ved å iverksette følgende tiltak: 

a) Foreta offisiell prøvetaking ved bruk av samme metoder og prøvetakingsområde som driftsledere for næringsmiddelforetak. 

På hvert slakteri skal det tas minst 49 stikkprøver hvert år. På grunnlag av en risikovurdering kan antall prøver reduseres på 

små slakterier. 

b) Innhente alle opplysninger om samlet antall prøver og antall campylobacterprøver med mer enn 1 000 KDE/g som er tatt av 

driftsledere for næringsmiddelforetak i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2073/2005 innenfor rammen av 

kapittel 2 nr. 2.1.9 i vedlegg I til nevnte forordning. 

2. Dersom en driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak ved flere tilfeller ikke har oppfylt hygienekriteriet for prosessen, 

skal vedkommende myndigheter kreve at den driftsansvarlige framlegger en handlingsplan, og de skal nøye overvåke resultatet 

av denne. 

3. Det samlede antall prøver og antall campylobacterprøver med mer enn 1 000 KDE/g, idet det skilles mellom prøver tatt i 

henhold til nr. 1 bokstav a) og b), skal rapporteres i samsvar med artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF. 

Artikkel 37 

Særlige krav til laboratorieundersøkelser 

1. Når det foretas laboratorieundersøkelser i samsvar med artikkel 18 nr. 2 bokstav d) ii) og iv) i forordning (EU) 2017/625, 

skal den offentlige veterinæren i forbindelse med prøvetaking sikre at prøvene identifiseres på en egnet måte samt håndteres og 

sendes til det aktuelle laboratoriet innenfor rammen av 

a) overvåking av og kontroll med zoonoser og zoonotiske smittestoffer, 

b) det årlige programmet for overvåking av TSE i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 999/2001, 

c) påvisning av farmakologisk virksomme stoffer eller produkter som enten er forbudt eller ikke er tillatt, og kontroll som 

gjelder regulerte farmakologisk virksomme stoffer, pesticider, tilsetningsstoffer i fôrvarer og forurensende stoffer som 

overstiger Unionens gjeldende grenseverdier, særlig innenfor rammen av de nasjonale planene for påvisning av 

restmengder eller stoffer som er nevnt i artikkel 110 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 og i artikkel 5 i direktiv 96/23/EF, 

d) påvisning av sykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for i forordning (EU) 2016/429. 

2. Den offentlige veterinæren skal sikre at eventuelle ytterligere laboratorieundersøkelser som anses som nødvendige for å 

oppfylle forpliktelsene i henhold til artikkel 18 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, foretas etter behov. 

Avsni t t  5  

Offent l ig  kontrol l  av dy revel ferd  

Artikkel 38 

Offentlig kontroll av dyrevelferd ved transport og slakting 

Den offentlige veterinæren skal verifisere at reglene for vern av dyr under transport i samsvar med forordning (EF) nr. 1/2005 

og på tidspunktet for slakting i samsvar med forordning (EF) nr. 1099/2009 samt nasjonale regler for dyrevelferd overholdes.  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/81 

 

KAPITTEL III 

Underretning om kontrollresultater og tiltak som vedkommende myndigheter skal treffe i spesifikke tilfeller av 

manglende oppfyllelse av kravene til ferskt kjøtt og dyrevelferd 

Artikkel 39 

Tiltak som gjelder underretning om resultatene av offentlig kontroll 

1. Den offentlige veterinæren skal registrere og vurdere resultatene av den offentlige kontrollen som gjennomføres i samsvar 

med artikkel 7–38. 

2. Den offentlige veterinæren skal treffe følgende tiltak dersom undersøkelsene avdekker forekomst av en sykdom eller en 

tilstand som kan påvirke menneskers eller dyrs helse eller svekke dyrevelferden: 

a) Den offentlige veterinæren skal underrette den driftsansvarlige for slakteriet. 

b) Dersom problemet nevnt i dette nummeret oppstod under primærproduksjon og gjelder menneskers helse, dyrs helse, 

dyrevelferd eller restmengder av veterinærpreparater, ikke-tillatte eller forbudte stoffer, rester av pesticider, tilsetnings-

stoffer i fôrvarer eller forurensende stoffer, skal den offentlige veterinæren underrette 

i) veterinæren som har tilsyn med opprinnelsesenheten, 

ii) den offentlige veterinæren som gjennomførte kontrollen ante mortem på opprinnelsesenheten dersom det er en annen 

enn i punkt i), 

iii) den driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som har ansvar for opprinnelsesenheten (forutsatt at disse 

opplysningene ikke berører etterfølgende rettergang), og 

iv) vedkommende myndigheter som er ansvarlige for overvåkingen av opprinnelsesenheten eller jaktområdet. 

c) Dersom de aktuelle dyrene ble oppdrettet i et annet land, skal den offentlige veterinæren sikre at vedkommende 

myndigheter i landet underrettes. 

3. Vedkommende myndigheter skal registrere resultatene av offentlig kontroll i relevante databaser, i det minste dersom 

innsamling av slike opplysninger er påkrevd i henhold til artikkel 4 i direktiv 2003/99/EF, artikkel 8 i rådsdirektiv 

64/432/EØF(41) og vedlegg III til direktiv 2007/43/EF. 

4. Dersom den offentlige veterinæren ved kontroll ante mortem eller post mortem eller ved annen offentlig kontroll får 

mistanke om forekomst av en sykdom som det er fastsatt dyrehelseregler for i forordning (EU) 2016/429, skal han/hun 

underrette vedkommende myndigheter. Den offentlige veterinæren og vedkommende myndigheter skal innenfor sine respektive 

ansvarsområder treffe alle tiltak og ta alle forholdsregler som er nødvendige for å hindre mulig spredning av sykdomsagensen. 

5. Den offentlige veterinæren kan bruke dokumentmalen i vedlegg I til å underrette opprinnelsesenheten der dyrene ble holdt 

før slakting, om de relevante resultatene av kontroll ante mortem og post mortem. 

6. Dersom dyrene ble holdt på en opprinnelsesenhet i en annen medlemsstat, skal vedkommende myndigheter i 

medlemsstaten der dyrene ble slaktet, underrette vedkommende myndigheter i opprinnelsesstaten om de relevante resultatene 

av kontroll ante mortem og post mortem. De skal bruke dokumentmalen i vedlegg I på det offisielle språket i begge de berørte 

medlemsstatene eller på et språk som de to medlemsstatene har blitt enige om. 

Artikkel 40 

Tiltak i tilfeller av manglende oppfyllelse av krav til opplysninger om næringsmiddelkjeden 

1. Den offentlige veterinæren skal sikre at dyr ikke slaktes med mindre den driftsansvarlige for slakteriet har mottatt, 

kontrollert og vurdert relevante opplysninger om næringsmiddelkjeden i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav a) og b).  

  

(41) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT L 121 av 

29.7.1964, s. 1977). 
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2. Som unntak fra nr. 1 kan den offentlige veterinæren tillate at dyr slaktes på slakteriet selv om ikke alle relevante 

opplysninger om næringsmiddelkjeden foreligger. I slike tilfeller skal opplysningene framlegges før kjøttet erklæres egnet til 

konsum, og skrotter og tilhørende slakteavfall skal oppbevares atskilt fra annet kjøtt i påvente av nevnte erklæring. 

3. Dersom det ikke foreligger relevante opplysninger om næringsmiddelkjeden innen 24 timer etter dyrets ankomst til 

slakteriet, skal den offentlige veterinæren erklære alt kjøtt fra dyret uegnet til konsum. Dersom dyret ennå ikke er blitt slaktet, 

skal det avlives atskilt fra andre dyr, idet det tas nødvendige forholdsregler for å verne dyrs og menneskers helse. 

Artikkel 41 

Tiltak i tilfeller av manglende oppfyllelse av krav registrert i opplysninger om næringsmiddelkjeden 

1. Den offentlige veterinæren skal verifisere at den driftsansvarlige for slakteriet ikke tar imot dyr til slakting dersom 

opplysningene om næringsmiddelkjeden eller journaler, dokumentasjon eller andre opplysninger som følger dyrene, viser at 

a) dyrene kommer fra en opprinnelsesenhet eller et område som er underlagt forbud mot forflytning av dyr eller andre 

restriksjoner av hensyn til dyrs eller menneskers helse, 

b) reglene for bruk av veterinærpreparater ikke er overholdt, dyrene er behandlet med stoffer som er forbudt eller ikke er 

tillatt, eller de lovfestede grenseverdiene for restmengder av kjemiske stoffer eller forurensende stoffer ikke er overholdt, 

c) det foreligger andre forhold som kan ha negativ virkning på menneskers og dyrs helse. 

2. Dersom dyrene allerede befinner seg på slakteriet, skal de avlives atskilt og erklæres uegnet til konsum, idet det tas 

forholdsregler for å verne dyrs og menneskers helse. Dersom den offentlige veterinæren finner det nødvendig, skal det foretas 

offentlig kontroll på opprinnelsesenheten. 

Artikkel 42 

Tiltak i tilfeller av villedende opplysninger om næringsmiddelkjeden 

1. Vedkommende myndigheter skal treffe hensiktsmessige tiltak dersom de oppdager at journaler, dokumentasjon eller andre 

opplysninger som følger dyrene, ikke samsvarer med de faktiske forholdene på opprinnelsesenheten eller dyrenes faktiske 

tilstand, eller bevisst har til formål å villede den offentlige veterinæren. 

2. De skal treffe tiltak overfor den driftsansvarlige som har ansvaret for dyrenes opprinnelsesenhet, eller overfor andre 

involverte personer, herunder den driftsansvarlige for slakteriet. Disse tiltakene kan særlig bestå i ekstra kontroll. Den 

driftsansvarlige som har ansvaret for dyrenes opprinnelsesenhet, eller andre involverte personer, skal bære kostnadene ved slik 

ekstra kontroll. 

Artikkel 43 

Tiltak i tilfeller av manglende oppfyllelse av krav til levende dyr 

1. Den offentlige veterinæren skal verifisere at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket oppfyller sin plikt i henhold 

til avsnitt I kapittel IV nr. 3 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 til å sikre at dyr som tas imot til slakting til konsum, 

er korrekt identifisert. Den offentlige veterinæren skal sikre at dyr avlives atskilt og erklæres uegnet til konsum dersom dyrenes 

identitet ikke kan fastslås. Dersom den offentlige veterinæren finner det nødvendig, skal det foretas offentlig kontroll på 

opprinnelsesenheten. 

2. Den offentlige veterinæren skal sikre at dyr som er i en slik tilstand at det foreligger en uakseptabel risiko for forurensning 

av kjøttet under slakting, som fastsatt i artikkel 11 nr. 4, ikke slaktes til konsum med mindre de rengjøres på forhånd. 

3. Den offentlige veterinæren skal sikre at dyr som lider av en sykdom eller en tilstand som kan overføres til dyr eller 

mennesker som håndterer eller spiser kjøttet, og i sin alminnelighet dyr som viser kliniske tegn på systemiske sykdommer eller 

avmagring, eller en annen tilstand som gjør kjøttet uegnet til konsum, ikke slaktes til konsum. Slike dyr skal avlives atskilt 

under forhold som sikrer at andre dyr eller skrotter ikke kan forurenses, og skal erklæres uegnet til konsum.  
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4. Den offentlige veterinæren skal utsette slaktingen for dyr som mistenkes for å lide av en sykdom eller en tilstand som kan 

ha negativ virkning på menneskers eller dyrs helse. Den offentlige veterinæren skal gjennomføre en grundig kontroll ante 

mortem av slike dyr slik at det kan stilles en diagnose. Den offentlige veterinæren kan dessuten beslutte at det skal tas 

stikkprøver og foretas laboratorieundersøkelser i tillegg til kontroll post mortem. Dersom det er nødvendig for å unngå at annet 

kjøtt forurenses, skal dyrene slaktes atskilt eller når ordinær slakting er avsluttet, idet det tas alle nødvendige forholdsregler. 

5. Den offentlige veterinæren skal sikre at dyr som kan inneholde restmengder av forbudte eller ikke-tillatte farmakologisk 

virksomme stoffer eller restmengder av tillatte farmakologisk virksomme stoffer, pesticider eller forurensende stoffer utover de 

grenseverdiene som er fastsatt i henhold til Unionens regelverk, behandles i samsvar med artikkel 16–19 i direktiv 96/23/EF. 

6. Den offentlige veterinæren skal fastsette vilkårene for behandling av dyr innenfor rammen av en særlig plan for utryddelse 

eller bekjempelse av en bestemt sykdom som brucellose eller tuberkulose, eller zoonotiske smittestoffer som salmonella, under 

hans/hennes direkte tilsyn. Vedkommende myndigheter skal fastsette vilkårene for slakting av slike dyr. Disse vilkårene skal ha 

som mål å redusere forurensning av andre dyr og kjøtt fra andre dyr mest mulig. 

Dyr som innleveres til et slakteri til slakting, skal som en alminnelig regel slaktes der. Under ganske særlige omstendigheter, 

som for eksempel ved alvorlig sammenbrudd i slaktelokalene, kan den offentlige veterinæren imidlertid tillate at dyrene flyttes 

til et annet slakteri. 

Dersom det påvises manglende overholdelse som kan medføre risiko for dyrs eller menneskers helse eller for dyrevelferd, ved 

kontroll ante mortem på opprinnelsesenheten, skal den offentlige veterinæren ikke tillate at dyrene transporteres til slakteriet, og 

de relevante tiltakene som gjelder underretning om kontrollresultater i samsvar med artikkel 39 nr. 2 bokstav b) i) og iii), får 

anvendelse. 

Artikkel 44 

Tiltak i tilfeller av manglende oppfyllelse av krav til dyrevelferd 

1. Dersom reglene for vern av dyr på tidspunktet for slakting eller avliving som er fastsatt i artikkel 3–9 og artikkel 14–17, 

artikkel 19 og artikkel 22 i rådsforordning (EF) nr. 1099/2009, ikke overholdes, skal den offentlige veterinæren verifisere at den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket umiddelbart treffer de nødvendige korrigerende tiltakene og hindrer at dette skjer 

igjen. 

2. Den offentlige veterinæren skal ha en proporsjonal og progressiv holdning til tvangstiltak, som strekker seg fra å gi enkle 

instrukser til å beslutte å sette ned tempoet eller stanse produksjonen, avhengig av problemets art og hvor alvorlig det er. 

3. Når det er hensiktsmessig, skal den offentlige veterinæren underrette andre vedkommende myndigheter om 

dyrevelferdsproblemer. 

4. Dersom den offentlige veterinæren oppdager at reglene for vern av dyr under transport som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1/2005, ikke overholdes, skal han/hun treffe nødvendige tiltak i samsvar med Unionens relevante regelverk. 

5. Dersom en offentlig kontrolltekniker gjennomfører kontroll av dyrevelferd og denne kontrollen avdekker at reglene for 

vern av dyr ikke overholdes, skal han/hun umiddelbart underrette den offentlige veterinæren. Dersom det er nødvendig i 

nødsfall, skal han/hun treffe de nødvendige tiltakene nevnt i nr. 1–4, inntil den offentlige veterinæren kommer. 

Artikkel 45 

Tiltak i tilfeller av manglende oppfyllelse av krav til ferskt kjøtt 

Den offentlige veterinæren skal erklære ferskt kjøtt uegnet til konsum dersom det 

a) stammer fra dyr som ikke har gjennomgått kontroll ante mortem i samsvar med artikkel 18 nr. 2 bokstav a) eller b) i 

forordning (EU) 2017/625, unntatt viltlevende vilt og eierløse reinsdyr nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav b) i delegert 

forordning (EU) 2019/624,  
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b) stammer fra dyr hvis slakteavfall ikke har gjennomgått kontroll post mortem i samsvar med artikkel 18 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EU) 2017/625, unntatt når det gjelder de indre organene av viltlevende storvilt som ikke trenger å følge 

skrotten til viltbehandlingsanlegget i samsvar med avsnitt IV kapittel II nr. 4 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

c) stammer fra dyr som er døde før slakting, er dødfødte, ufødte eller slaktet før de er sju dager gamle, 

d) stammer fra renskjæring av stikksår, 

e) stammer fra dyr med en sykdom som det er fastsatt dyrehelseregler for i de rettsakter i Unionens regelverk som er oppført i 

vedlegg I til rådsdirektiv 2002/99/EF, med mindre det er framstilt i samsvar med de særlige kravene fastsatt i nevnte 

direktiv; dette unntaket får ikke anvendelse dersom annet er fastsatt i kravene til offentlig kontroll av tuberkulose og 

brucellose angitt i artikkel 33 og 34 i denne forordningen, 

f) stammer fra dyr med en allment utbredt sykdom som allment utbredt sepsis, pyemi, toksemi eller viremi, 

g) ikke oppfyller kriteriene for næringsmiddeltrygghet angitt i kapittel 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 for å 

avgjøre om næringsmidler kan bringes i omsetning, 

h) viser tegn på forekomst av parasitter, med mindre annet er fastsatt i kravene til offentlig kontroll som gjelder cysticerkose, 

nevnt i artikkel 30, 

i) inneholder restmengder av kjemiske stoffer eller forurensende stoffer utover de grenseverdiene som er fastsatt i forordning 

(EU) nr. 37/2010, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1881/2006 og (EF) nr. 124/2009, eller restmengder av stoffer som er forbudt 

eller ikke er tillatt i henhold til forordning (EU) nr. 37/2010 eller direktiv 96/22/EF, 

j) består av lever og nyrer fra dyr som er eldre enn to år, og som kommer fra regioner der gjennomføringen av planer som er 

godkjent i samsvar med artikkel 5 i direktiv 96/23/EF, har avdekket allmenn forekomst av tungmetaller i miljøet, 

k) er blitt ulovlig behandlet med dekontaminerende stoffer, 

l) er blitt ulovlig behandlet med ioniserende stråling, herunder ultrafiolett stråling, 

m) inneholder fremmedlegemer unntatt, for viltlevende vilt, materiell som har vært brukt til å felle dyret, 

n) overstiger det høyeste tillatte nivået for radioaktivitet fastsatt i Unionens regelverk, eller dersom Unionen mangler 

regelverk på dette området, i nasjonale regler, 

o) viser patologiske eller organoleptiske endringer, særlig en framtredende kjønnslukt eller utilstrekkelig avblødning (unntatt 

viltlevende vilt), 

p) stammer fra avmagrede dyr, 

q) inneholder spesifisert risikomateriale med mindre det er tillatt å fjerne det i en annen virksomhet i samsvar med nr. 4.3 i 

vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 og det ferske kjøttet fortsatt er under vedkommende myndigheters tilsyn, 

r) viser tilsøling, fekal forurensning eller annen forurensning, 

s) inneholder blod som kan utgjøre en helserisiko for mennesker eller dyr på grunn av helsetilstanden hos dyret det stammer 

fra, eller forurensning som oppstår under slakting, 

t) etter den offentlige veterinærens mening, etter at han/hun har undersøkt alle relevante opplysninger, kan utgjøre en 

helserisiko for mennesker eller dyr, eller det av en eller annen grunn ikke er egnet til konsum, 

u) medfører særlige farer i samsvar med artikkel 29–36.  
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Artikkel 46 

Tiltak i tilfeller av manglende oppfyllelse av krav til god hygienepraksis 

1. Vedkommende myndigheter kan pålegge den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket å treffe korrigerende tiltak 

umiddelbart, herunder redusere slaktehastigheten, dersom den offentlige representanten som er til stede, anser det som 

nødvendig i følgende tilfeller: 

a) Dersom det påvises forurensning på skrottens utvendige overflater eller i skrottens kroppshuler og den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket ikke treffer egnede tiltak for å rette opp forholdet. 

b) Dersom vedkommende myndigheter mener at god hygienepraksis er i fare. 

2. I slike tilfeller skal vedkommende myndigheter øke kontrollintensiteten til de finner det godtgjort at den driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetaket har gjenvunnet kontroll over prosessen. 

KAPITTEL IV 

Restriksjoner 

Artikkel 47 

Restriksjoner for visse typer ferskt kjøtt 

Den offentlige veterinæren kan fastsette krav til bruk av ferskt kjøtt fra dyr 

a) som er nødslaktet utenfor slakteriet, eller 

b) som stammer fra flokker hvis kjøtt gjennomgår en behandling i samsvar med del E i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 2160/2003 før det bringes i omsetning. 

KAPITTEL V 

Stempelmerking av kjøtt som er egnet til konsum etter kontroll ante mortem og post mortem 

Artikkel 48 

Tekniske krav til stempelmerket og praktiske ordninger for påføring av det 

1. Den offentlige veterinæren skal føre tilsyn med stempelmerkingen og de merkene som brukes. 

2. Den offentlige veterinæren skal særlig sikre at 

a) stempelmerket påføres bare tamme hov- og klovdyr og oppdrettsvilt av pattedyr, unntatt haredyr, som har gjennomgått 

kontroll ante mortem og post mortem, og viltlevende storvilt som har gjennomgått kontroll post mortem, i samsvar med 

artikkel 18 nr. 2 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) 2017/625, dersom det ikke er noen grunn til å erklære kjøttet uegnet 

til konsum. Stempelmerket kan imidlertid påføres før resultatene av eventuell undersøkelse for trikinose og/eller TSE-

analyse foreligger, forutsatt at vedkommende myndigheter har innført et system i slakteriet eller viltbehandlingsanlegget 

som sikrer at alle deler av dyret kan spores, og at ingen deler av de undersøkte dyrene som er stempelmerket, forlater 

slakteriet eller viltbehandlingsanlegget før det foreligger et negativt resultat, unntatt når det er fastsatt i samsvar med 

artikkel 2 nr. 3 i forordning (EU) 2015/1375, 

b) stempelmerket påføres skrottens utvendige overflate i form av merking med blekk eller brennmerke på en slik måte at hver 

del har et stempelmerke dersom skrotten på slakteriet deles i halve eller kvarte skrotter, eller dersom halve skrotter deles i 

tre deler. 

3. Vedkommende myndigheter skal sikre at de praktiske ordningene for stempelmerket anvendes i samsvar med vedlegg II. 

4. Vedkommende myndigheter skal sikre at kjøtt fra viltlevende vilt som ikke er flådd, ikke påføres stempelmerket før det er 

blitt flådd i et viltbehandlingsanlegg, har gjennomgått kontroll post mortem og er blitt erklært egnet til konsum.  
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AVDELING IV 

SÆRLIGE KRAV TIL OG SAMME MINSTEHYPPIGHET FOR OFFENTLIG KONTROLL AV RÅ MELK, 

RÅMELK, MELKEPRODUKTER OG RÅMELKBASERTE PRODUKTER NÅR DET ER NØDVENDIG FOR Å 

HÅNDTERE KJENTE ALLMENNE FARER OG RISIKOER 

Artikkel 49 

Kontroll av driftsenheter for melke- og råmelksproduksjon 

1. Den offentlige veterinæren skal verifisere at hygienekravene til produksjon av rå melk og råmelk i samsvar med avsnitt IX 

kapittel I del I i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 er oppfylt. Særlig skal den offentlige veterinæren verifisere 

a) dyrenes helsetilstand, 

b) at det ikke er brukt forbudte eller ikke-tillatte farmakologisk virksomme stoffer, og 

c) at mulig forekomst av restmengder av tillatte farmakologisk virksomme stoffer, pesticider eller forurensende stoffer ikke 

overstiger grenseverdiene fastsatt i forordning (EU) nr. 37/2010, (EF) nr. 396/2005 eller (EF) nr. 1881/2006. 

2. Den offentlige kontrollen som er nevnt i nr. 1, kan finne sted i forbindelse med den veterinærkontrollen som utføres i 

henhold til unionsbestemmelser om dyrs eller menneskers helse eller dyrevelferd. 

3. Dersom det er grunn til å mistenke at hygienekravene som er nevnt i nr. 1, ikke oppfylles, skal den offentlige veterinæren 

kontrollere dyrenes allmenne helsetilstand. 

4. Vedkommende myndigheter skal gjennomføre offentlig kontroll av driftsenheter for melke- og råmelksproduksjon for å 

verifisere at hygienekravene fastsatt i avsnitt IX kapittel I del II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 er oppfylt. Denne 

offentlige kontrollen kan omfatte inspeksjon og overvåking av den kontrollen som bransjeorganisasjoner foretar. Dersom det 

påvises at hygienen er utilstrekkelig, skal vedkommende myndigheter verifisere at det treffes hensiktsmessige tiltak for å rette 

opp forholdet. 

Artikkel 50 

Kontroll av melk og råmelk 

1. Når det gjelder rå melk og råmelk, skal vedkommende myndigheter overvåke den kontrollen som foretas i samsvar med 

avsnitt IX kapittel I del III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. Når prøvetaking anvendes, skal vedkommende 

myndigheter bruke analysemetodene angitt i vedlegg III til denne forordningen for å kontrollere at grenseverdiene for rå melk 

og råmelk fastsatt i avsnitt IX kapittel I del III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 er overholdt. 

2. Dersom den driftsansvarlige for produksjonsenheten ikke har rettet opp forholdet innen tre måneder etter at vedkommende 

myndigheter første gang ble underrettet om at kriteriene for kimtall og/eller somatisk celletall for rå melk og råmelk ikke er blitt 

oppfylt, skal vedkommende myndigheter verifisere at 

a) levering av rå melk og råmelk fra produksjonsenheten midlertidig innstilles, eller 

b) rå melk og råmelk underkastes de kravene til behandling og bruk som er nødvendige for å verne menneskers helse i 

samsvar med en særlig tillatelse eller alminnelige instrukser fra vedkommende myndigheter. 

Vedkommende myndigheter skal opprettholde denne midlertidige innstillingen eller disse kravene inntil den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket har godtgjort at den rå melken og råmelken igjen oppfyller kravene. 

3. Vedkommende myndigheter skal bruke analysemetodene angitt i vedlegg III til denne forordningen for å verifisere at 

melkeproduktene pasteuriseres på korrekt måte i samsvar med avsnitt IX kapittel II del II i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004.  
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AVDELING V 

SÆRLIGE KRAV TIL OFFENTLIG KONTROLL AV LEVENDE MUSLINGER FRA KLASSIFISERTE 

PRODUKSJONS- OG GJENUTLEGGINGSOMRÅDER 

Artikkel 51 

Unntak fra virkeområdet 

Denne avdelingen får anvendelse på levende muslinger. Den får også anvendelse på levende pigghuder, levende sekkedyr og 

levende sjøsnegler. Denne avdelingen får ikke anvendelse på levende sjøsnegler og levende sjøpølser (Holothuroidea) som ikke 

er næringsfiltrerende. 

Artikkel 52 

Klassifisering av produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger 

1. Vedkommende myndigheter skal fastsette beliggenheten og grensene til de produksjons- og gjenutleggingsområdene som 

de klassifiserer i samsvar med artikkel 18 nr. 6 i forordning (EU) 2017/625. De kan, når det er hensiktsmessig, gjøre dette i 

samarbeid med den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. 

2. Vedkommende myndigheter skal klassifisere de produksjons- og gjenutleggingsområdene der det er tillatt å høste levende 

muslinger, som klasse A-, klasse B- og klasse C-områder avhengig av det fekale forurensningsnivået. De kan, når det er 

hensiktsmessig, gjøre dette i samarbeid med den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. 

3. For å klassifisere produksjons- og gjenutleggingsområdene skal vedkommende myndigheter fastsette en undersøkelses-

periode der det skal tas prøver fra hvert produksjons- og gjenutleggingsområde for å fastsette samsvar med standardene nevnt i 

artikkel 53, 54 og 55. 

KAPITTEL I 

Særlige krav til klassifisering av produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger 

Artikkel 53 

Krav til klasse A-områder 

1. Vedkommende myndigheter kan klassifisere områder der det kan høstes levende muslinger til direkte konsum, som klasse 

A-områder. 

2. Levende muslinger fra disse områdene som bringes i omsetning, skal oppfylle helsestandardene for levende muslinger 

angitt i avsnitt VII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

3. I undersøkelsesperioden skal 80 % av prøvene fra levende muslinger fra klasse A-områder høyst inneholde 230 E. coli per 

100 g kjøtt og kappevann. 

4. I de resterende 20 % av prøvene skal grensen på 700 E. coli per 100 g kjøtt og kappevann ikke overskrides. 

5. Ved evaluering av resultatene fra den fastsatte undersøkelsesperioden for opprettholdelse av et klasse A-område kan 

vedkommende myndigheter, basert på en risikovurdering på grunnlag av en undersøkelse, beslutte å se bort fra et unormalt 

resultat som overskrider grenseverdien på 700 E. coli per 100 g kjøtt og kappevæske. 

Artikkel 54 

Krav til klasse B-områder 

1. Vedkommende myndighet kan klassifisere områder der det kan høstes levende muslinger, men der disse ikke kan 

omsettes til konsum før de har blitt behandlet i en rensesentral eller etter at de har blitt gjenutlagt for å oppfylle 

helsestandardene nevnt i artikkel 53, som klasse B-områder. 

2. I 90 % av prøvene fra levende muslinger fra klasse B-områder skal grensen på 4 600 E. coli per 100 g kjøtt og kappevann 

ikke overskrides.  
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3. I de resterende 10 % av prøvene skal grensen på 46 000 E. coli per 100 g kjøtt og kappevann ikke overskrides. 

Artikkel 55 

Krav til klasse C-områder 

1. Vedkommende myndigheter kan klassifisere områder der det kan høstes levende muslinger, men der disse ikke kan 

omsettes før de har blitt gjenutlagt i et langt tidsrom for å oppfylle helsestandardene nevnt i artikkel 53, som klasse C-områder. 

2. Levende muslinger fra disse områdene skal ikke overskride 46 000 E. coli per 100 g kjøtt og kappevann. 

Artikkel 56 

Krav til hygieneundersøkelser 

1. Før vedkommende myndigheter klassifiserer et produksjons- eller gjenutleggingsområde, skal de foreta en 

hygieneundersøkelse som omfatter 

a) en oversikt over de kildene til forurensning fra mennesker eller dyr som det er sannsynlig vil kunne forurense 

produksjonsområdet, 

b) en undersøkelse av de mengdene av organiske forurensende stoffer som slippes ut til forskjellige årstider avhengig av de 

sesongbestemte svingningene i tettheten av mennesker og dyr i nedbørfeltet, nedbørmengder, spillvannsrensing osv., 

c) bestemmelse av de karakteristiske trekkene ved de forurensende stoffenes sirkulasjon ved hjelp av strømmønstre, batymetri 

(topografi under vann) og tidevannssyklus i produksjonsområdet. 

2. Vedkommende myndigheter skal foreta en hygieneundersøkelse som oppfyller kravene angitt i nr. 1 i alle klassifiserte 

produksjons- og gjenutleggingsområder, med mindre en slik undersøkelse er foretatt tidligere. 

3. I forbindelse med gjennomføringen av denne undersøkelsen kan vedkommende myndigheter bistås av andre offentlige 

organer eller driftsansvarlige for næringsmiddelforetak på vilkår som vedkommende myndigheter har fastsatt. 

Artikkel 57 

Overvåkingsprogram 

Vedkommende myndigheter skal opprette et overvåkingsprogram for produksjonsområder for levende muslinger som er basert 

på en gjennomgåelse av hygieneundersøkelsen nevnt i artikkel 56. Antallet prøver, den geografiske fordelingen av 

prøvetakingspunktene og prøvetakingsfrekvensen for programmet skal sikre at analyseresultatene er representative for det 

aktuelle området. 

Artikkel 58 

Vedkommende myndigheter skal fastsette en framgangsmåte som sikrer at hygieneundersøkelsen nevnt i artikkel 56 og 

overvåkingsprogrammet nevnt i artikkel 57 er representative for det aktuelle området. 

KAPITTEL II 

Vilkår for overvåking av klassifiserte produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger 

Artikkel 59 

Overvåking av klassifiserte gjenutleggings- og produksjonsområder 

Vedkommende myndigheter skal regelmessig overvåke produksjons- og gjenutleggingsområder som er klassifisert i samsvar 

med artikkel 18 nr. 6 i forordning (EU) 2017/625, for å kontrollere 

a) at det ikke gis villedende opplysninger med hensyn til de levende muslingenes opprinnelse, det stedet de kommer fra, og 

bestemmelsesstedet,  
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b) den mikrobiologiske kvaliteten på de levende muslingene i forbindelse med de klassifiserte produksjons- og 

gjenutleggingsområdene, 

c) mulig forekomst av toksinproduserende plankton i vannet i produksjons- og gjenutleggingsområdene, og av marine 

biotoksiner i levende muslinger, 

d) eventuell forekomst av forurensende kjemiske stoffer i levende muslinger. 

Artikkel 60 

Anerkjente metoder for påvisning av marine biotoksiner i levende muslinger 

1. Vedkommende myndigheter skal bruke analysemetodene fastsatt i vedlegg V til å kontrollere at grenseverdiene fastsatt i 

avsnitt VII kapittel V nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 blir overholdt, og når det er relevant, til å verifisere at 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak oppfyller kravene. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal bruke disse 

metodene når det er relevant. 

2. I samsvar med artikkel 4 i direktiv 2010/63/EU skal en vitenskapelig tilfredsstillende metode eller prøvetakingsstrategi, 

som ikke innebærer bruk av levende dyr, om mulig brukes i stedet for en framgangsmåte som definert i artikkel 3 nr. 1 i nevnte 

direktiv. 

3. Når det benyttes biologiske metoder, skal de metodene som innebærer bruk av dyr med den laveste følsomheten, som 

forårsaker minst smerte, og som innebærer bruk av færrest mulig dyr, tas i betraktning, i samsvar med artikkel 4 i direktiv 

2010/63/EU. 

Artikkel 61 

Prøvetakingsplaner 

1. For å gjennomføre kontrollene fastsatt i artikkel 59 bokstav b), c) og d) skal vedkommende myndigheter utarbeide 

prøvetakingsplaner der det fastsettes at slik kontroll skal foretas med jevne mellomrom, eller fra sak til sak dersom 

innhøstingsperiodene ikke er regelmessige. Den geografiske fordelingen av prøvetakingspunktene og prøvetakingsfrekvensen 

skal sikre at analyseresultatene er representative for det aktuelle klassifiserte produksjons- og gjenutleggingsområdet. 

2. I prøvetakingsplanene for å kontrollere den mikrobiologiske kvaliteten på levende muslinger skal det særlig tas hensyn til 

a) sannsynlig variasjon i fekal forurensning, 

b) parametrene nevnt i artikkel 56 nr. 1. 

3. I prøvetakingsplanene for å kontrollere om det forekommer toksinproduserende plankton i vannet i klassifiserte 

produksjons- og gjenutleggingsområder og marine biotoksiner i levende muslinger, skal det særlig tas hensyn til mulige 

variasjoner i forekomsten av plankton som inneholder marine biotoksiner. Prøvetakingen skal omfatte 

a) periodisk prøvetaking for å påvise endringer i sammensetningen av plankton som inneholder toksiner, og den geografiske 

fordelingen av disse. Resultater som gir grunn til mistanke om en opphoping av toksiner i skjellmat fra levende muslinger, 

skal følges opp med intensiv prøvetaking, 

b) periodisk giftighetsprøving av de levende muslingene fra det berørte området som er mest mottakelige for forurensning. 

4. Prøvetakingsfrekvensen for analyse av toksiner i levende muslinger skal være én gang i uken i innhøstingsperiodene, 

unntatt i følgende tilfeller: 

a) Prøvetakingsfrekvensen kan reduseres i bestemte klassifiserte produksjons- eller gjenutleggingsområder eller for bestemte 

typer levende muslinger dersom en risikovurdering av forekomsten av toksiner eller planteplankton tyder på en svært lav 

risiko for toksiske hendelser. 

b) Prøvetakingsfrekvensen skal økes dersom en slik vurdering tyder på at prøvetaking én gang i uken ikke er tilstrekkelig. 

5. Risikovurderingen nevnt i nr. 4 skal gjennomgås regelmessig for å vurdere risikoen for forekomst av toksiner i levende 

muslinger fra disse områdene.  
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6. Dersom det foreligger opplysninger om opphoping av toksiner for en gruppe av arter som vokser i samme klassifiserte 

produksjons- eller gjenutleggingsområde, kan arten med høyest forekomst brukes som indikatorart. Alle arter i gruppen kan 

dermed utnyttes dersom toksininnholdet i indikatorarten ligger under de lovfestede grenseverdiene. Dersom toksininnholdet i 

indikatorarten ligger over de lovfestede grenseverdiene, kan innhøsting av de øvrige artene tillates bare dersom ytterligere 

analyse av de øvrige artene viser at toksininnholdet ligger under grenseverdiene. 

7. Når det gjelder overvåking av plankton, skal prøvene være representative for vannsøylen i det klassifiserte produksjons- 

eller gjenutleggingsområdet og gi opplysninger om forekomsten av toksiske arter og om populasjonsutviklingen. Dersom det 

påvises endringer i toksiske populasjoner som kan føre til opphoping av toksiner, skal prøvetakingsfrekvensen for levende 

muslinger økes, eller områdene skal stenges av forsiktighetshensyn inntil resultatene av toksinanalysene foreligger. 

8. Prøvetakingsplanene for å kontrollere om det forekommer forurensende kjemiske stoffer, skal gjøre det mulig å oppdage 

om grenseverdiene fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006, er overskredet. 

KAPITTEL III 

Forvaltning av klassifiserte produksjons- og gjenutleggingsområder etter overvåking 

Artikkel 62 

Beslutninger etter overvåking 

1. Dersom resultatene av overvåkingen fastsatt i artikkel 59 viser at helsestandardene for levende muslinger ikke er 

overholdt, eller at det på annen måte er en risiko for menneskers helse, skal vedkommende myndigheter stenge det aktuelle 

produksjons- eller gjenutleggingsområdet for å hindre innhøsting av levende muslinger. De kan imidlertid omklassifisere et 

produksjons- eller gjenutleggingsområde til klasse B eller C dersom det oppfyller de relevante kriteriene angitt i artikkel 54 og 

55 og ikke innebærer noen annen risiko for menneskers helse. 

2. Dersom resultatene av mikrobiologisk overvåking viser at helsestandardene for levende muslinger nevnt i artikkel 53 ikke 

er oppfylt, kan vedkommende myndigheter på grunnlag av en risikovurdering, og bare midlertidig og i engangstilfeller, tillate 

fortsatt innhøsting uten stenging eller omklassifisering, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det aktuelle klassifiserte produksjonsområdet og alle godkjente virksomheter som mottar levende muslinger fra området, er 

underlagt samme vedkommende myndigheters offentlige kontroll. 

b) De aktuelle levende muslingene er omfattet av hensiktsmessige begrensende tiltak, for eksempel rensing, gjenutlegging 

eller foredling. 

3. Det medfølgende registreringsdokumentet som er nevnt i avsnitt VII kapittel I i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, skal inneholde alle opplysninger om anvendelsen av nr. 2. 

4. Vedkommende myndigheter skal fastsette vilkårene for anvendelse av nr. 2 for å sikre at kriteriene fastsatt i artikkel 53 

fortsatt er oppfylt for det aktuelle produksjonsområdet. 

Artikkel 63 

Gjenåpning av produksjonsområder 

1. Vedkommende myndigheter kan gjenåpne et stengt produksjons- eller gjenutleggingsområde bare dersom helsestan-

dardene for levende muslinger igjen oppfyller de relevante kravene i avsnitt VII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004 og ikke innebærer noen annen risiko for menneskers helse. 

2. Dersom vedkommende myndigheter har stengt et produksjons- eller gjenutleggingsområde på grunn av forekomst av 

plankton eller toksininnhold i levende muslinger som overstiger den lovfestede grenseverdien for marine biotoksiner fastsatt i 

avsnitt VII kapittel V nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, kan de gjenåpne området bare dersom minst to 

påfølgende prøver tatt med minst 48 timers mellomrom, gir resultater som ligger under den lovfestede grenseverdien. 

3. Vedkommende myndigheter kan ta hensyn til opplysninger om utviklingen av planteplankton når de treffer en beslutning 

om hvorvidt de skal åpne et produksjons- eller gjenutleggingsområde.  
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4. Dersom det foreligger pålitelige data om giftighetsdynamikken i et gitt område, og forutsatt at det foreligger opplysninger 

av nyere dato som tyder på en nedgang i giftigheten, kan vedkommende myndigheter beslutte å gjenåpne et område selv om det 

foreligger resultater under den lovfestede grenseverdien fastsatt i avsnitt VII kapittel V nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004 bare fra én prøvetaking. 

Artikkel 64 

Kontrollsystem 

1. Vedkommende myndigheter skal opprette et kontrollsystem som sikrer at produkter av animalsk opprinnelse som er 

helseskadelige for mennesker, ikke bringes i omsetning. Kontrollsystemet skal omfatte laboratorieundersøkelser for å verifisere 

at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak oppfyller kravene til sluttproduktet, herunder levende muslinger og andre 

produkter som kommer fra dem, i alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon. 

2. Dette kontrollsystemet skal, når det er relevant, verifisere at innholdet av marine biotoksiner og forurensende stoffer ikke 

overstiger trygghetsgrensene, og at den mikrobiologiske kvaliteten på muslingene ikke innebærer noen fare for menneskers 

helse. 

Artikkel 65 

Vedkommende myndigheters beslutning 

1. Vedkommende myndigheter skal handle raskt dersom et produksjonsområde skal stenges eller omklassifiseres eller kan 

gjenåpnes, eller dersom levende muslinger er omfattet av anvendelsen av tiltakene fastsatt i artikkel 62 nr. 2. 

2. Når vedkommende myndigheter skal treffe beslutning om hvorvidt produksjonsområder skal klassifiseres, 

omklassifiseres, åpnes eller stenges i samsvar med artikkel 52, 62 og 63, kan de ta hensyn til resultatene av kontroll som 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak eller organisasjoner som representerer driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, har 

gjennomført, bare dersom laboratoriet som har utført analysen, er utpekt av vedkommende myndigheter, og prøvetakingen og 

analysen er utført i samsvar med en protokoll som vedkommende myndigheter og de berørte driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak eller den berørte organisasjonen er blitt enige om. 

KAPITTEL IV 

Andre krav 

Artikkel 66 

Registrering og utveksling av opplysninger 

Vedkommende myndigheter skal 

a) opprette og ajourføre en liste over klassifiserte produksjons- og gjenutleggingsområder der det er tillatt å høste levende 

muslinger i samsvar med kravene i artikkel 52, med opplysninger om beliggenhet og grenser samt hvilken klasse områdene 

er klassifisert i. Denne listen skal meddeles de partene som er berørt av denne forordningen, herunder produsenter og de 

ansvarlige for driften av rense- og ekspedisjonssentraler, 

b) umiddelbart underrette de berørte partene, herunder produsenter og ansvarlige for driften av rense- og ekspedisjonssentraler, 

om endringer i et produksjonsområdes beliggenhet, grenser eller klassifisering, om midlertidig eller endelig stenging av 

området, eller om anvendelse av tiltakene som er nevnt i artikkel 60 nr. 2. 

AVDELING VI 

SÆRLIGE KRAV TIL OG SAMME MINSTEHYPPIGHET FOR OFFENTLIG KONTROLL AV FISKERIVARER 

Artikkel 67 

Offentlig kontroll av produksjon og omsetning 

Offentlig kontroll av produksjon og omsetning av fiskerivarer skal omfatte verifisering av at kravene angitt i avsnitt VIII i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 er oppfylt, særlig 

a) regelmessig kontroll av hygieneforholdene ved landing og første salg,  
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b) regelmessig inspeksjon av fartøyer og virksomheter på land, herunder fiskeauksjonshaller og engrosmarkeder, særlig for å 

kontrollere 

i) om vilkårene for godkjenning fremdeles er oppfylt, 

ii) om fiskerivarene håndteres korrekt, 

iii) om hygiene- og temperaturkravene er oppfylt, 

iv) om virksomhetene, herunder fartøyer og fartøyenes anlegg og utstyr, er rene, samt personalets hygiene, 

c) kontroll av lagrings- og transportforhold. 

Artikkel 68 

Sted for den offentlige kontrollen 

1. Vedkommende myndigheter skal gjennomføre offentlig kontroll av fartøyer når disse anløper en havn i en medlemsstat. 

Denne kontrollen skal gjelde alle fartøyer som ilandfører fiskerivarer i havner i Unionen, uansett flagg. 

2. Flaggstatens vedkommende myndigheter kan gjennomføre offentlig kontroll av fartøyer som fører statens flagg, mens 

fartøyet er til sjøs eller når det ligger i havn i en annen medlemsstat eller i en tredjestat. 

Artikkel 69 

Godkjenning av fabrikkskip, frysefartøyer eller kjølefartøyer 

1. Ved inspeksjon av et fabrikkskip, frysefartøy eller kjølefartøy som fører en medlemsstats flagg, med det formål å 

godkjenne fartøyet, skal vedkommende myndigheter i flaggstaten gjennomføre offentlig kontroll i samsvar med artikkel 148 i 

forordning (EU) 2017/625, særlig fristene nevnt i artikkel 148 nr. 4. Om nødvendig kan de inspisere fartøyet mens det er til sjøs 

eller når det ligger i havn i en annen medlemsstat eller i en tredjestat. 

2. Dersom vedkommende myndigheter i flaggstaten har gitt fartøyet betinget godkjenning i samsvar med artikkel 148 i 

forordning (EU) 2017/625, kan de tillate at vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat eller i en tredjestat foretar 

oppfølgingskontroll med sikte på å gi full godkjenning, forlenger en betinget godkjenning eller gjennomgår godkjenningen på 

nytt, forutsatt at staten, dersom det dreier seg om en tredjestat, er oppført på en liste over tredjestater som det er tillatt å 

importere fiskerivarer fra, i samsvar med artikkel 127 i forordning (EU) 2017/625. Om nødvendig kan vedkommende 

myndigheter inspisere fartøyet mens det er til sjøs, eller når det ligger i havn i en annen medlemsstat eller i en tredjestat. 

3. Dersom vedkommende myndigheter i en medlemsstat gir vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat eller i en 

tredjestat tillatelse til å gjennomføre kontroll på deres vegne i samsvar med denne artikkelen, skal de to vedkommende 

myndighetene avtale vilkårene for slik kontroll. Disse vilkårene skal særlig sikre at vedkommende myndigheter i flaggstaten så 

snart som mulig mottar rapporter om resultatene av kontrollen og om eventuell mistanke om manglende overholdelse slik at de 

kan treffe nødvendige tiltak. 

Artikkel 70 

Offentlig kontroll av fiskerivarer 

Offentlig kontroll av fiskerivarer skal omfatte minst de praktiske ordningene som er fastsatt i vedlegg VI når det gjelder 

a) organoleptiske undersøkelser, 

b) ferskhetsindikatorer, 

c) histamin, 

d) restmengder og forurensende stoffer, 

e) mikrobiologiske undersøkelser, 

f) parasitter, 

g) giftige fiskerivarer.  
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Artikkel 71 

Beslutninger etter kontroll 

Vedkommende myndigheter skal erklære fiskerivarer uegnet til konsum dersom 

a) offentlig kontroll gjennomført i samsvar med artikkel 70 viser at de ikke oppfyller organoleptiske, kjemiske, fysiske eller 

mikrobiologiske krav eller krav som gjelder parasitter, som fastsatt i avsnitt VII i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004 og/eller forordning (EF) nr. 2073/2005, 

b) de i de spiselige delene inneholder forurensende stoffer eller restmengder utover de grenseverdiene som er fastsatt i 

forordning (EU) nr. 37/2010, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1881/2006, eller restmengder av stoffer som er forbudt eller ikke 

er tillatt i samsvar med forordning (EU) nr. 37/2010 eller direktiv 96/22/EF, eller ikke overholder andre relevante rettsakter 

i Unionens regelverk om farmakologisk virksomme stoffer, 

c) de kommer fra 

i) giftig fisk, 

ii) fiskerivarer som ikke oppfyller kravene som gjelder marine biotoksiner, 

iii) levende muslinger, pigghuder, kappedyr eller sjøsnegler som inneholder marine biotoksiner i en mengde som samlet 

overskrider grenseverdiene nevnt i forordning (EF) nr. 853/2004, eller 

d) vedkommende myndigheter mener at de kan utgjøre en helserisiko for mennesker eller dyr eller av andre grunner ikke er 

egnet til konsum. 

Artikkel 72 

Krav om offentlig kontroll av fiskerivarer som er fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som 

innføres til Unionen etter å ha blitt omlastet i tredjestater med eller uten lagring 

1. Fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som, med eller uten 

lagring, er blitt losset i tredjestater som er oppført på en liste som fastsatt i artikkel 126 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 

2017/625 før de innføres til Unionen med et annet transportmiddel, skal følges av et hygienesertifikat som er utstedt av 

vedkommende myndigheter i den aktuelle tredjestaten og utfylt i samsvar med hygienesertifikatmalen fastsatt i del II kapittel B 

i vedlegg III til forordning (EU) 2019/628. 

2. Dersom fiskerivarene nevnt i nr. 1 losses og transporteres til et lagringsanlegg som ligger i tredjestaten nevnt i samme 

nummer, skal lagringsanlegget være oppført på en liste som fastsatt i artikkel 5 i delegert forordning (EU) 2019/625. 

3. Dersom fiskerivarene nevnt i nr. 1 lastes i et fartøy som fører en tredjestats flagg, skal denne tredjestaten og fartøyet være 

oppført på en liste som fastsatt i henholdsvis artikkel 3 i delegert forordning (EU) 2019/625 og artikkel 5 i delegert forordning 

(EU) 2019/625. 

4. Containerfartøyer som brukes til å transportere fiskerivarer i containere, er unntatt fra dette kravet. 

AVDELING VII 

SÆRLIGE KRAV TIL GJENNOMFØRING AV OFFENTLIG KONTROLL OG SAMME MINSTEHYPPIGHET FOR 

OFFENTLIG KONTROLL AV KRYPDYRKJØTT 

Artikkel 73 

Kontroll ante mortem og post mortem av krypdyr 

Artikkel 11 får anvendelse på kontroll ante mortem av krypdyr. 

Artikkel 12, 13 og 14 får anvendelse på kontroll post mortem av krypdyr. Ved anvendelse av artikkel 13 bokstav a) i) vurderes 

et krypdyr som 0,5 dyreenheter. 
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AVDELING VIII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 74 

Endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 

I forordning (EF) nr. 2074/2005 gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 5, 6b og 6c utgår. 

2. I vedlegg I utgår avsnitt II og tillegget. 

3. I vedlegg II utgår avsnitt II. 

4. Vedlegg III og V utgår. 

5. Vedlegg VIa utgår. 

6. Vedlegg VIb og tillegget til dette utgår. 

Artikkel 75 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

DOKUMENTMAL FOR UNDERRETNING TIL OPPRINNELSESENHETEN I SAMSVAR MED ARTIKKEL 39 NR. 5 

1. Opplysninger om identifikasjon 

1.1. Opprinnelsesenhet (eier eller driftsansvarlig) 

Navn/nummer 

Fullstendig adresse 

Telefonnummer 

Eventuelt e-postadresse 

1.2. Identifikasjonsnumre for  [angi nærmere] eller 

vedlegg en oversikt 

Antall dyr i alt (etter art) 

Eventuelle identifikasjonsproblemer 

1.3. Identifikasjonsnummer for besetning/flokk/bur 

(dersom det er relevant) 

1.4. Dyreart 

1.5. Helsesertifikatets referansenummer (dersom det er 

relevant) 

 

2. Funn ante mortem  

2.1. Dyrevelferd 

Antall dyr som er berørt 

Type/klasse/alder 

Merknader 

2.2. Dyr ble levert skitne 

2.3. Kliniske funn (sykdom) 

Antall dyr som er berørt 

Type/klasse/alder 

Merknader 

Kontrolldato 

2.4. Laboratorieresultater(1) 

 

  

  

(1) Mikrobiologiske, kjemiske, serologiske osv. (resultatene vedlegges). 
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3. Funn post mortem 

3.1. Makroskopiske funn 

Antall dyr som er berørt 

Type/klasse/alder 

Berørt organ eller sted på dyret (dyrene) 

Slaktedato 

3.2. Sykdom (koder kan benyttes)(2) 

Antall dyr som er berørt 

Type/klasse/alder 

Berørt organ eller sted på dyret (dyrene) 

Skrott som helt eller delvis er erklært uegnet til konsum 

(oppgi årsak) 

Slaktedato 

3.3. Laboratorieresultater(3) 

3.4. Andre resultater 

3.5. Funn som gjelder dyrevelferd 

 

4. Tilleggsopplysninger  

5. Slakteriets kontaktopplysninger (godkjenningsnummer)  

Navn 

Fullstendig adresse 

Telefonnummer 

Eventuelt e-postadresse 

 

6. Offentlig veterinær (med store bokstaver)  

Underskrift og stempel  

7. Dato  

8. Antall sider vedlagt dette skjemaet:  
  

  

(2) Vedkommende myndigheter kan innføre følgende koder: Kode A for sykdommer på OIE-listen, kode B100 og B200 for spørsmål knyttet 

til dyrevelferd og C100–C290 for beslutninger om kjøtt. Kodesystemet kan om nødvendig inneholde underinndelinger (f.eks. C141 for en 

mild, allment utbredt sykdom, C142 for en mer alvorlig sykdom osv.). Dersom koder benyttes, skal de være umiddelbart tilgjengelige for 

den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, sammen med en passende forklaring om hva de betyr. 

(3) Mikrobiologiske, kjemiske, serologiske osv. (resultatene vedlegges). 
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VEDLEGG II 

PRAKTISKE ORDNINGER FOR STEMPELMERKET I SAMSVAR MED ARTIKKEL 48 

1. Stempelmerket skal være et ovalt merke som er minst 6,5 cm bredt og 4,5 cm høyt, og skal ha følgende opplysninger med 

lett leselige bokstaver: 

a) Navnet på den staten der virksomheten ligger, enten skrevet helt ut med blokkbokstaver eller i form av en kode på to 

bokstaver i samsvar med den relevante ISO-koden. Kodene for medlemsstatene er imidlertid BE, BG, CZ, DK, DE, EE, 

IE, GR, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE og UK. 

b) Slakteriets godkjenningsnummer. 

c) Forkortelsen CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EB, EZ, KE eller WE (når merket påføres i en virksomhet som 

ligger i Unionen). Disse forkortelsene skal ikke angis på merker som påføres kjøtt som importeres til Unionen fra 

slakterier utenfor Unionen. 

2. Bokstavene skal være minst 0,8 cm høye og tallene minst 1 cm høye. Merkets størrelse og tall og bokstaver kan være 

mindre ved stempelmerking av lam, kje og smågris. 

3. Blekket som brukes til stempelmerking, skal være godkjent i samsvar med unionsreglene for bruk av fargestoffer i 

næringsmidler. 

4. Stempelmerket kan dessuten inneholde en opplysning om hvilken offentlig veterinær som utførte undersøkelsen av kjøttet. 

 _____   
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VEDLEGG III 

ANALYSEMETODER FOR RÅ MELK OG VARMEBEHANDLET KUMELK I SAMSVAR MED ARTIKKEL 50 

KAPITTEL I 

BESTEMMELSE AV KIMTALL OG SOMATISK CELLETALL 

A. Ved verifisering av at kriteriene som er fastsatt i avsnitt IX kapittel I del III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, er 

oppfylt, skal følgende standarder anvendes som referansemetoder: 

1. EN ISO 4833-1 for kimtall ved 30 °C. 

2. EN ISO 13366-1 for det somatiske celletallet. 

B. Bruk av alternative analysemetoder godtas 

1. for kimtall ved 30 °C dersom metodene er validert på grunnlag av referansemetoden nevnt i del A nr. 1 i samsvar med 

protokollen fastsatt i standarden EN ISO 16140-2, utfylt med standarden EN ISO 16297 når det gjelder kimtall i rå 

melk. 

Særlig skal omregningsforholdet mellom en alternativ metode og referansemetoden nevnt i del A nr. 1 fastsettes i 

samsvar med standarden EN ISO 21187, 

2. for somatisk celletall dersom metodene er validert på grunnlag av referansemetoden nevnt i del A nr. 2 i samsvar med 

protokollen fastsatt i standarden ISO 8196-3, og gjennomføres i samsvar med standarden EN ISO 13366-2 eller andre 

lignende internasjonalt anerkjente protokoller. 

KAPITTEL II 

BESTEMMELSE AV ALKALISK FOSFATASEAKTIVITET I KUMELK 

A. Standarden EN ISO 11816-1 skal anvendes som referansemetode når alkalisk fosfataseaktivitet i pasteurisert kumelk skal 

bestemmes. 

B. Alkalisk fosfataseaktivitet i pasteurisert kumelk uttrykkes i millienheter enzymaktivitet per liter (mU/l). En enhet alkalisk 

fosfataseaktivitet er den mengden alkalisk fosfataseenzym som katalyserer omdanningen av én mikromol substrat per 

minutt. 

C. Det antas at en alkalisk fosfataseprøve gir et negativt resultat dersom den målte aktiviteten i kumelk ikke overstiger  

350 mU/l. 

D. Bruken av alternative analysemetoder kan godtas dersom de er validert på grunnlag av referansemetodene nevnt i del A i 

samsvar med regler for god laboratoriepraksis og internasjonalt anerkjente protokoller. 

 _____   
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VEDLEGG IV 

REFERANSEMETODE FOR ANALYSE AV E. COLI I LEVENDE MUSLINGER MED SIKTE PÅ KLASSIFISERING AV 

PRODUKSJONS- OG GJENUTLEGGINGSOMRÅDER I SAMSVAR MED ARTIKKEL 52 NR. 2 

Referansemetoden for analyse av E. coli i levende muslinger skal være påvisnings- og MPN-prøven angitt i ISO 16649-3. 

Alternative metoder kan benyttes dersom de er validert på grunnlag av denne referansemetoden i samsvar med kriteriene i 

ISO 16140. 

 _____  



Nr. 80/100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

VEDLEGG V 

ANERKJENTE METODER FOR PÅVISNING AV MARINE BIOTOKSINER I SAMSVAR MED ARTIKKEL 60 

KAPITTEL I 

METODE FOR Å PÅVISE PARALYSERENDE SKJELLGIFT (PSP) 

A. Innholdet av paralyserende skjellgift (PSP) i de spiselige delene av muslinger (hele kroppen eller enhver del som spises for 

seg) skal bestemmes ved bruk av AOAC Official Method OMA 2005.06, som offentliggjort i AOAC International 

Journal 88(6), 1714-1732 (Lawrence-metoden), biologisk analyse med mus eller en annen internasjonalt anerkjent validert 

metode. 

B. Dersom resultatene bestrides, skal AOAC Official Method OMA 2005.06 som nevnt i del A være referansemetoden. 

KAPITTEL II 

METODE FOR Å PÅVISE HUKOMMELSESTAP-TOKSIN 

A. Innholdet av hukommelsestap-toksin (ASP) i de spiselige delene av muslinger (hele kroppen eller enhver del som kan 

spises for seg) skal bestemmes ved bruk av høytrykksvæskekromatografi med UV-påvisning (HPLC/UV) eller en annen 

internasjonalt anerkjent metode. 

B. For screeningformål kan imidlertid AOAC Official Method 2006.02, som offentliggjort i AOAC International Journal 90, 

1011-1027 (ASP-enzymmerket antistoffprøve (ELISA)), eller en annen internasjonalt anerkjent metode brukes. 

C. Dersom resultatene bestrides, skal HPLC/UV-metoden være referansemetoden. 

KAPITTEL III 

METODER FOR Å PÅVISE LIPOFILE TOKSINER 

A. Referansemetoden for å påvise marine toksiner som er nevnt i avsnitt VII kapittel V nr. 2 bokstav c), d) og e) i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 853/2004, skal være EU-referanselaboratoriets metode med væskekromatografi-massespektrometri/ 

massespektrometri (EURL LC-MS/MS). Denne metoden skal bestemme minst følgende forbindelser: 

a) Toksiner i gruppen okadasyre: OA, DTX1 og DTX2, herunder deres estere (DTX3). 

b) Toksiner i gruppen pectenotoksiner: PTX1 og PTX2. 

c) Toksiner i gruppen yessotoksiner: YTX, 45 OH YTX, Homo YTX og 45 OH Homo YTX. 

d) Toksiner i gruppen azaspirsyrer: AZA 1, AZA 2 og AZA 3. 

Dersom det påvises nye analoger av ovennevnte toksiner som det er fastsatt en toksisitetsekvivalensfaktor (TEF) for, skal 

de inngå i analysen. 

Samlet toksisitetsekvivalens skal beregnes ved bruk av TEF som anbefalt av Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) i EFSA Journal (2008) 589, s. 1–62, eller eventuelle ajourførte råd fra EFSA. 

B. Andre metoder enn de som er nevnt i del A, f.eks. LC-MS-metoden, HPLC med egnet påvisning, immunologiske analyser 

og funksjonelle analyser som fosfatasehemmingsprøver, kan brukes som alternative eller supplerende metoder til LC-

MS/MS-metoden fra EURL, forutsatt at 

a) de enten alene eller samlet kan påvise minst de analoge stoffene nevnt i del A; om nødvendig skal mer egnede kriterier 

fastsettes, 
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b) de oppfyller ytelseskriteriene fastsatt av EURL LC-MS/MS-metoden. Disse metodene skal valideres ved flere 

laboratorier og ha oppnådd tilfredsstillende resultater i en anerkjent egnethetsprøving. EU-referanselaboratoriet for 

marine biotoksiner skal støtte aktiviteter i forbindelse med validering av teknikken ved flere laboratorier med sikte på å 

oppnå formell standardisering, 

c) bruken av dem sikrer et likeverdig vern av folkehelsen. 

KAPITTEL IV 

PÅVISNING AV NYE ELLER FRAMVOKSENDE MARINE TOKSINER 

Kjemiske metoder, alternative metoder med egnet påvisning eller biologisk analyse med mus kan brukes ved periodisk 

overvåking av produksjonsområder og gjenutleggingsområder med henblikk på å påvise nye eller framvoksende marine 

toksiner innenfor rammen av nasjonale kontrollprogrammer utarbeidet av medlemsstatene. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

PRAKTISKE ORDNINGER FOR OFFENTLIG KONTROLL AV FISKERIVARER I SAMSVAR MED ARTIKKEL 70 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

A. Organoleptiske undersøkelser 

Det skal foretas organoleptisk stikkprøvekontroll i alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon. Ett av målene med 

kontrollen er å verifisere at ferskhetskriteriene fastsatt i samsvar med denne forordningen, er oppfylt. Dette omfatter særlig å 

verifisere, i alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon, at fiskerivarenes ferskhet minst oppfyller minstekravene som er 

fastsatt i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 2406/96(1). 

B. Ferskhetsindikatorer 

Dersom den organoleptiske undersøkelsen reiser tvil om fiskerivarenes ferskhet, kan det tas prøver til laboratorieundersøkelser 

for å bestemme innholdet av totalt flyktig basisk nitrogen (TVBN) og trimetylaminnitrogen (TMA-N) i samsvar med de 

tekniske ordningene i kapittel II. 

Vedkommende myndigheter skal bruke kriteriene fastsatt i denne forordningen. 

Dersom den organoleptiske undersøkelsen gir grunn til mistanke om andre forhold som kan ha virkning på menneskers helse, 

skal det tas hensiktsmessige prøver med sikte på verifisering. 

C. Histamin 

Det skal foretas stikkprøvekontroll av histamininnholdet for å verifisere at de tillatte grenseverdiene fastsatt i forordning (EF) 

nr. 2073/2005, er overholdt. 

D. Restmengder og forurensende stoffer 

Det skal fastsettes overvåkingsordninger i samsvar med direktiv 96/23/EF og vedtak 97/747/EF for å kontrollere at EUs 

regelverk overholdes når det gjelder 

− øvre grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer, i samsvar med forordning (EU) nr. 37/2010 og 

(EU) 2018/470, 

− forbudte og ikke-tillatte stoffer, i samsvar med forordning (EU) nr. 37/2010, direktiv 96/22/EF og vedtak 2005/34/EF, 

− forurensende stoffer, i samsvar med forordning (EF) nr. 1881/2006 som fastsetter grenseverdier for visse forurensende 

stoffer i næringsmidler, og 

− rester av pesticider, i samsvar med forordning (EF) nr. 396/2005. 

E. Mikrobiologiske undersøkelser 

Om nødvendig skal det gjennomføres mikrobiologiske undersøkelser i samsvar med de relevante reglene og kriteriene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 2073/2005. 

F. Parasitter 

Det skal foretas risikobasert prøvetaking for å verifisere at avsnitt VIII kapittel III del D i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004 og avsnitt I i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2074/2005 er overholdt.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 2406/96 av 26. november 1996 om fastsettelse av felles markedsføringsstandarder for visse fiskerivarer (EFT 

L 334 av 23.12.1996, s. 1). 
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G. Giftige fiskerivarer 

Det skal foretas kontroll for å sikre følgende: 

1. Fiskerivarer som kommer fra giftig fisk av følgende familier, omsettes ikke: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae og 

Canthigasteridae. 

2. Ferske, tilberedte, fryste og bearbeidede fiskerivarer som tilhører familien Gempylidae, særlig Ruvettus pretiosus og 

Lepidocybium flavobrunneum, kan bare omsettes innpakket eller emballert og merkes med relevante forbrukeropplysninger 

om tilberedning samt om risikoen ved forekomst av stoffer som kan forårsake forstyrrelser i mage-tarm-kanalen. Det 

vitenskapelige navnet på fiskerivarene og det vanlige navnet angis på etiketten. 

3. Fiskerivarer som inneholder biotoksiner, f.eks. ciguatera eller andre toksiner som er farlige for menneskers helse, bringes 

ikke i omsetning. Fiskerivarer fra levende muslinger, sekkedyr, pigghuder og sjøsnegler kan imidlertid bringes i omsetning 

dersom de er framstilt i samsvar med avsnitt VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 og oppfyller standardene 

fastsatt i kapittel V nr. 2 i samme avsnitt. 

KAPITTEL II 

KONTROLL AV TOTALT FLYKTIG BASISK NITROGEN (TVBN) 

A. Grenseverdier for TVBN for visse kategorier fiskerivarer og analysemetoder som skal benyttes 

1. Ubearbeidede fiskerivarer skal anses som uegnet til konsum dersom den organoleptiske vurderingen reiser tvil om 

fiskerivarens ferskhet og den kjemiske kontrollen viser at følgende grenseverdier for TVBN er overskredet: 

a) 25 mg nitrogen/100 g kjøtt for artene nevnt i del B nr. 1 i dette kapittelet. 

b) 30 mg nitrogen/100 g kjøtt for artene nevnt i del B nr. 2 i dette kapittelet. 

c) 35 mg nitrogen/100 g kjøtt for artene nevnt i del B nr. 3 i dette kapittelet. 

d) 60 mg nitrogen/100 g hel fiskerivare som brukes direkte i framstillingen av fiskeolje til konsum som nevnt i 

avsnitt VIII kapittel IV del B nr. 1 annet ledd i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. Når råvarene etterkommer 

nr. 1 første ledd bokstav a), b) og c), kan imidlertid medlemsstatene fastsette høyere grenseverdier for visse arter, i 

påvente av at det fastsettes særlig unionsregelverk. 

Den referansemetoden som skal benyttes ved kontroll av grenseverdier for TVBN, innebærer destillasjon av en ekstrakt 

som er deproteinisert av perklorsyre, som beskrevet i del C nedenfor. 

2. Destillasjonen nevnt i nr. 1 skal foretas ved hjelp av et apparat som er i samsvar med diagrammet i del D nedenfor. 

3. Følgende rutinemetoder kan brukes til å kontrollere grenseverdien for TVBN: 

a) Mikrodiffusjonsmetoden beskrevet av Conway og Byrne (1933). 

b) Metoden for direkte destillasjon beskrevet av Antonacopoulos (1968). 

c) Destillasjon av en ekstrakt som er deproteinisert av trikloreddiksyre (Codex Alimentarius-komiteen for fisk og 

fiskevarer (1968)). 

4. Prøven skal bestå av ca. 100 gram kjøtt, tatt fra minst tre forskjellige steder og blandet ved oppmaling. 

Medlemsstatene skal anbefale offentlige laboratorier å bruke ovennevnte metoder rutinemessig. I tvilstilfeller eller dersom 

resultatene av en analyse utført med en av rutinemetodene bestrides, er det bare referansemetoden som kan brukes til å 

kontrollere resultatene.  
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B. Artskategorier som det er fastsatt en TVBN-grenseverdi for 

TVBN-grenseverdier er fastsatt for følgende artskategorier: 

1. Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus, Sebastichthys capensis. 

2. Arter tilhørende familien Pleuronectidae (unntatt kveite: Hippoglossus spp.). 

3. Salmo salar, arter tilhørende familien Merlucciidae, arter tilhørende familien Gadidae. 

C. Referansemetode for å bestemme mengden TVBN i fisk og fiskevarer 

1. Formål og virkeområde 

Denne metoden beskriver en referansemetode for å bestemme mengden TVBN i fisk og fiskevarer. Metoden anvendes ved 

mengder TVBN fra 5 mg/100 g til minst 100 mg/100 g. 

2. Definisjoner 

Med «mengde TVBN» menes nitrogeninnholdet i flyktige nitrogenbaser som bestemt ved den beskrevne referansemetoden. 

Med «løsning» menes en vandig løsning med følgende kjennetegn: 

a) Perklorsyreløsning = 6 g/100 ml. 

b) Natriumhydroksidløsning = 20 g/100 ml. 

c) Standardløsning av saltsyre 0,05 mol/l (0,05 N). Ved bruk av et automatisk destillasjonsapparat skal titreringen utføres 

med en standardløsning av saltsyre på 0,01 mol/l (0,01 N). 

d) Borsyreløsning = 3 g/100 ml. 

e) Silikon som skumdempende middel. 

f) Fenolftaleinløsning = 1 g/100 ml 95 % etanol. 

g) Indikatorløsning (Tashiro Mixed Indicator): 2 g metylrødt og 1 g metylenblått løses i 1 000 ml 95 % etanol. 

3. Kort beskrivelse 

Flyktige nitrogenbaser ekstraheres fra en prøve ved hjelp av en 0,6 mol/l perklorsyreløsning. Etter alkalisering gjennomgår 

ekstrakten vanndampdestillasjon, og de flyktige basekomponentene absorberes ved hjelp av en syremottaker. Mengden 

TVBN bestemmes ved titrering av de absorberte basene. Mengden angis i mg/100 g. 

4. Kjemikalier 

Med mindre annet er angitt, skal det brukes analyserene kjemikalier. Vannet som brukes, skal enten være destillert eller 

demineralisert, og skal ha minst samme renhet. 

5. Følgende instrumenter og tilbehør skal brukes: 

a) Kjøttkvern som gir en tilstrekkelig homogen fiskedeig. 

b) Høyhastighetsblander med en hastighet på mellom 8 000 og 45 000 omdreininger per minutt. 

c) Foldefilter, diameter 150 mm, til hurtigfiltrering. 

d) Byrette, 5 ml, med 0,01 ml gradering. 

e) Apparat til vanndampdestillasjon. Apparatet skal kunne innstilles på forskjellige dampmengder og produsere en 

konstant mengde damp i et visst tidsrom. Det skal være innrettet slik at de frie basene som dannes ved tilsetting av 

alkaliske stoffer, ikke kan slippe bort. 
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6. Utførelse av referansemetoden 

Under arbeidet med perklorsyre, som er sterkt etsende, skal det utvises nødvendig forsiktighet og tas egnede forholdsregler. 

Prøvene skal tilberedes i samsvar med beskrivelsene nedenfor snarest mulig etter at de ankommer laboratoriet: 

a) Tilberedning av prøven 

Analyseprøven males omhyggelig i kjøttkvernen beskrevet i nr. 5 bokstav a). 10 g ± 0,1 g av den oppmalte prøven 

veies i en egnet beholder. Dette blandes med 90,0 ml av perklorsyreløsningen, homogeniseres i to minutter i blanderen 

beskrevet i nr. 5 bokstav b) og filtreres. 

Den framstilte ekstrakten kan oppbevares i minst sju dager ved en temperatur på ca. 2–6 °C. 

b) Vanndampdestillasjon 

50,0 ml av ekstrakten framstilt i samsvar med bokstav a) has i apparatet for vanndampdestillasjon beskrevet i 

nr. 5 bokstav e). For at det senere skal kunne la seg gjøre å kontrollere at ekstrakten er tilstrekkelig alkalisk, tilsettes 

noen dråper fenolftaleinløsning. Etter å ha tilsatt noen få dråper silikonbasert skumdempende middel, tilsettes 

ekstrakten 6,5 ml av natriumhydroksidløsningen, og vanndampdestillasjonen settes i gang umiddelbart. 

Vanndampdestillasjonen reguleres slik at det produseres ca. 100 ml destillat i løpet av ti minutter. Destillasjonsavløpsrøret 

nedsenkes i en beholder med 100 ml av borsyreløsningen som er tilsatt tre til fem dråper av indikatorløsningen. Etter 

nøyaktig ti minutter avsluttes destillasjonen. Destillasjonsavløpsrøret tas opp av beholderen og skylles med vann. De 

flyktige basene i mottakerløsningen bestemmes ved titrering med standardløsningen av saltsyre. 

Endepunktets pH-verdi skal være 5,0 ± 0,1. 

c) Titrering 

Det skal foretas dobbeltbestemmelse. Metoden er korrekt utført dersom forskjellen mellom de to bestemmelsene ikke er 

større enn 2 mg/100 g. 

d) Blindprøve 

Blindprøven utføres som beskrevet i bokstav b). I stedet for ekstrakten brukes 50,0 ml av perklorsyreløsningen. 

7. Beregning av mengde TVBN 

Etter at mottakerløsningen er titrert med saltsyren, beregnes mengden TVBN etter følgende ligning: 

TVB − N (expressed in mg/100 g sample) =
(V1 − V0) × 0,14 × 2 × 100

M
 

der 

V1 = volumet i ml av 0,01 mol standardløsning av saltsyre for prøven, 

V0 = volumet i ml av 0,01 mol standardløsning av saltsyre for blindprøven, 

M = prøvens vekt i g. 

Dessuten kreves følgende: 

a) Dobbeltbestemmelse. Metoden er korrekt utført dersom forskjellen mellom de to bestemmelsene ikke er større enn 

2 mg/100 g. 

b) Kontroll av utstyret. Utstyret kontrolleres ved destillasjon av en NH4Cl-løsning tilsvarende 50 mg TVBN/100 g. 

c) Standardavvik. Standardavvik for repeterbarhet Sr = 1,20 mg/100 g og standardavvik for reproduserbarhet 

SR = 2,50 mg/100 g beregnes.  
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D. Dampdestillasjonsapparat for TVBN 

 

 __________  

Dampinnsprøytingsrør 

Kjøler 

Destillasjonsrør 

Kjølevann 

Kjøleapparatets ende 

Kolbe eller begerglass 

(borsyre) 

Prøveekstrakt 

Dampgenerator 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/628 

av 8. april 2019 

om maler for offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 90 første ledd bokstav a), c) og e) og artikkel 126 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2017/625 er det fastsatt regler for offentlig kontroll og annen kontrollvirksomhet som vedkommende 

myndigheter gjennomfører i medlemsstatene for å verifisere samsvar med Unionens regelverk for blant annet nærings-

middeltrygghet i alle ledd i produksjon, foredling og distribusjon. Særlig fastsetter den krav til offentlig attestering 

dersom det anses som hensiktsmessig for å sikre samsvar med EU-reglene for dyr og varer. 

2) I henhold til artikkel 90 første ledd bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 kan Kommisjonen ved hjelp av gjennom-

føringsrettsakter vedta regler for maler for offisielle sertifikater og regler for utstedelse av slike sertifikater, dersom det 

ikke er fastsatt krav til dette i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i nevnte forordning. 

3) Forsendelser av dyr og varer skal ledsages av et offisielt sertifikat som er utstedt enten på papir eller i elektronisk form. 

Det er derfor hensiktsmessig å fastsette felles krav med hensyn til utstedelse av offisielle sertifikater i begge tilfeller, i 

tillegg til kravene fastsatt i avdeling II kapittel VII i forordning (EU) 2017/625. 

4) Sertifikatmalene er med i det elektroniske systemet TRACES, som ble opprettet ved kommisjonsvedtak 2003/623/EF(2), 

for å forenkle og framskynde de administrative framgangsmåtene ved Unionens grenser og for å muliggjøre elektronisk 

kommunikasjon mellom de vedkommende myndighetene som bidrar til å hindre mulig bedrageri eller villedende praksis 

i forbindelse med de offisielle sertifikatene. 

5) Siden 2003 har datateknologien utviklet seg betydelig, og TRACES-systemet er endret for å forbedre kvaliteten på og 

behandlingen av data og gjøre utvekslingen av data sikrere. Som følge av dette bør formatet på sertifikatmalene og 

merknadene om utfyllingen av dem som er fastsatt i denne forordningen, tilpasses TRACES-systemet, for eksempel ved 

å gjenspeile bruken av flere koder fra den kombinerte nomenklaturen (KN-koder) eller ved å sikre sporbarhet for 

trepartshandelen, dersom avsenderstaten ikke er forsendelsens opprinnelsesstat. 

6) I samsvar med artikkel 133 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625 skal TRACES-systemet integreres i 

informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC). Malene for helse- og hygienesertifikatene fastsatt i denne 

forordningen bør derfor tilpasses IMSOC. 

7) I henhold til artikkel 90 første ledd bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 kan Kommisjonen ved hjelp av gjennom-

føringsrettsakter fastsette regler for de framgangsmåtene som skal følges ved utstedelse av erstatningssertifikater.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2003/623/EF av 19. august 2003 om utvikling av et integrert datasystem for veterinærmyndighetene (TRACES) (EUT 

L 216 av 28.8.2003, s. 58). 
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8) For å unngå feilbruk og misbruk er det viktig å definere de tilfellene der et erstatningssertifikat kan utstedes, og hvilke 

krav disse sertifikatene skal oppfylle. Særlig bør disse tilfellene begrenses til åpenbare administrative feil, for eksempel 

ombytting av tall i containernummeret eller forseglingsnummeret, skrivefeil i adresser eller i produktbeskrivelser. 

9) I artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 fastsettes kravet om at forsendelser av visse dyr og varer skal 

ledsages av et offisielt sertifikat, en offisiell attestasjon eller annen dokumentasjon på at forsendelsen er i samsvar med 

de gjeldende reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i nevnte forordning. 

10) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625(3) er det fastsatt en liste over varer og dyr som er beregnet på konsum, 

særlig produkter av animalsk opprinnelse, levende insekter og spirer og frø beregnet på produksjon av spirer, som skal 

ledsages av et offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen dersom de er beregnet på å bringes i omsetning. For å 

forenkle den offentlige kontrollen ved innførsel til Unionen bør det fastsettes maler for offisielle sertifikater for slike 

varer og dyr som er beregnet på konsum, i samsvar med artikkel 90 første ledd bokstav a) og artikkel 126 nr. 3 i 

forordning (EU) 2017/625. 

11) Sertifikatmaler som kreves av årsaker knyttet til folkehelse, er for øyeblikket fastsatt i forskjellige rettsakter. Det er 

hensiktsmessig å konsolidere disse sertifikatmalene i en enkelt rettsakt ved å gi krysshenvisninger til de nevnte 

rettsaktene. 

12) Når det gjelder utstedelse av sertifikater for visse produkter av animalsk opprinnelse av dyrehelsemessige årsaker, er det 

brukt felles sertifikatmaler. Kravene til utstedelse av sertifikater av dyrehelsemessige årsaker bør revideres innen 

21. april 2021, som er den datoen da europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(4) får anvendelse. De felles 

sertifikatmalene bør opprettholdes fram til denne revisjonen. 

13) Av harmoniserings- og klarhetshensyn bør sertifikatmalene som for øyeblikket er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2074/2005(5), kommisjonsforordning (EU) nr. 211/2013(6) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/759(7), innarbeides i denne forordningen. Forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning (EU) 

2016/759 bør derfor endres, og forordning (EU) nr. 211/2013 bør oppheves. 

14) For å forenkle kontrollen av at EU-kravene er oppfylt, synes det hensiktsmessig å innføre ytterligere nye maler for 

hygienesertifikater til bruk ved innførsel av smeltet animalsk fett og fettgrever, insekter og krypdyrkjøtt som er beregnet 

på å bringes i omsetning. Slike sertifikatmaler gjør det også enklere for vedkommende myndigheter i tredjestatene å 

forstå EU-kravene, og forenkler derfor innførselen av smeltet animalsk fett og fettgrever, insekter og krypdyrkjøtt til 

Unionen. 

15) I henhold til artikkel 90 første ledd bokstav e) i forordning (EU) 2017/625 kan Kommisjonen ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter vedta regler for formatet på dokumentene som skal ledsage dyr og varer etter at den offentlige 

kontrollen er gjennomført. I samsvar med artikkel 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624(8) skal slike 

helsesertifikater ledsage dyrene til slakteriet etter at kontroll ante mortem er gjennomført på opprinnelsesenheten. 

Formatet på slike sertifikater bør derfor fastsettes i denne forordningen.  

  

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 

hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 211/2013 av 11. mars 2013 om krav til attestering ved import til Unionen av spirer og frø beregnet på 

produksjon av spirer (EUT L 68 av 12.3.2013, s. 26). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 av 28. april 2016 om utarbeiding av lister over tredjestater, deler av tredjestater 

og territorier som medlemsstatene skal godkjenne innførsel til Unionen fra av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum, om fastsettelse av krav til utstedelse av sertifikater, om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og om oppheving av vedtak 

2003/812/EF (EUT L 126 av 14.5.2016, s. 13). 

(8) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2019 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av 

kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2017/625 (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 1). 
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16) Ved nødslakting utenfor slakteriet er det av harmoniserings- og klarhetshensyn hensiktsmessig at det i denne 

forordningen fastsettes en sertifikatmal for den erklæringen som skal gis av (den offentlige) veterinæren i samsvar med 

avsnitt I kapittel VI nr. 6 i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(9). 

17) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra nevnte dato. 

18) Det er hensiktsmessig å innføre en overgangsperiode for å ta hensyn til forsendelsene av dyr og varer som er sendt og 

som det ved behov er utstedt sertifikat for før den datoen denne forordningen får anvendelse. 

19) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. I denne forordningen fastsettes 

a) regler for ensartet anvendelse av artikkel 88 og 89 i forordning (EU) 2017/625 når det gjelder underskrift og utstedelse av 

offisielle sertifikater og garantier for offisielle sertifikaters pålitelighet, for å oppfylle kravene i artikkel 126 nr. 2 bokstav c) 

i nevnte forordning, 

b) krav til maler for offisielle sertifikater som ikke sendes inn via IMSOC, 

c) krav til maler for offisielle sertifikater som sendes inn via IMSOC, 

d) krav til erstatningssertifikater. 

2. I denne forordningen fastsettes også 

a) maler for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av dyr, produkter av animalsk opprinnelse, sammensatte 

produkter, formeringsmateriale og animalske biprodukter, og merknader om utfyllingen av dem, 

b) særlige maler for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av følgende dyr og varer beregnet på konsum og på 

å bringes i omsetning: 

i) produkter av animalsk opprinnelse som det kreves slike sertifikater for i samsvar med artikkel 13 i delegert forordning 

(EU) 2019/625, 

ii) levende insekter, 

iii) spirer og frø som er beregnet på produksjon av spirer, 

c) maler for offisielle sertifikater til bruk ved kontroll ante mortem på opprinnelsesenheten, eller når det gjelder nødslakting, 

utenfor slakteriet. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

 1) «bringe i omsetning» å bringe i omsetning som definert i artikkel 3 nr. 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 178/2002(10),  

  

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, 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). 
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 2) «spirer» spirer som definert i artikkel 2 bokstav a) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013(11), 

 3) «slakteri» et slakteri som definert i nr. 1.16 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 4) «ferskt kjøtt» ferskt kjøtt som definert i nr. 1.10 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 5) «kjøtt» kjøtt som definert i nr. 1.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 6) «fjørfe» fjørfe som definert i nr. 1.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 7) «viltlevende vilt» viltlevende vilt som definert i nr. 1.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 8) «egg» egg som definert i nr. 5.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

 9) «eggprodukter» eggprodukter som definert i nr. 7.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

10) «tilberedt kjøtt» tilberedt kjøtt som definert i nr. 1.15 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

11) «kjøttprodukter» kjøttprodukter som definert i nr. 7.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

12) «behandlede mager, blærer og tarmer» behandlede mager, blærer og tarmer som definert i nr. 7.9 i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 853/2004, 

13) «muslinger» muslinger som definert i nr. 2.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

14) «fiskerivare» fiskerivare som definert i nr. 3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

15) «rå melk» rå melk som definert i nr. 4.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

16) «melkeprodukter» melkeprodukter som definert i nr. 7.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

17) «råmelk» råmelk som definert i avsnitt IX nr. 1 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

18) «råmelkbaserte produkter» råmelkbaserte produkter som definert i avsnitt IX nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

19) «froskelår» froskelår som definert i nr. 6.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

20) «snegler» snegler som definert i nr. 6.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

21) «smeltet animalsk fett» smeltet animalsk fett som definert i nr. 7.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

22) «fettgrever» fettgrever som definert i nr. 7.6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

23) «gelatin» gelatin som definert i nr. 7.7 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

24) «kollagen» kollagen som definert i nr. 7.8 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

25) «honning» honning som definert i del IX nr. 1 i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(12),  

  

(11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013 av 11. mars 2013 om krav til sporbarhet for spirer og frø beregnet på 

produksjon av spirer (EUT L 68 av 12.3.2013, s. 16). 

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 671). 
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26) «biavlsprodukter» biavlsprodukter som definert i del IX nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1308/2013, 

27) «krypdyrkjøtt» krypdyrkjøtt som definert i artikkel 2 nr. 16 i delegert forordning (EU) 2019/625, 

28) «insekter» insekter som definert i artikkel 2 nr. 17 i delegert forordning (EU) 2019/625, 

29) «kjølefartøy» et kjølefartøy som definert i artikkel 2 nr. 26 i delegert forordning (EU) 2019/625, 

30) «frysefartøy» et frysefartøy som definert i nr. 3.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

31) «fabrikkskip» et fabrikkskip som definert i nr. 3.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

32) «produksjonsområde» et produksjonsområde som definert i nr. 2.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

33) «ekspedisjonssentral» en ekspedisjonssentral som definert i nr. 2.7 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

34) «mekanisk utbeinet kjøtt» mekanisk utbeinet kjøtt som definert i nr. 1.14 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

35) «viltbehandlingsanlegg» et viltbehandlingsanlegg som definert i nr. 1.18 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

36) «nedskjæringsanlegg» et nedskjæringsanlegg som definert i nr. 1.17 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, 

37) «oppdrettsvilt» oppdrettsvilt som definert i nr. 1.6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004. 

Artikkel 3 

Krav til maler for offisielle sertifikater som ikke sendes inn via IMSOC 

Malene for offisielle sertifikater for dyr, produkter av animalsk opprinnelse, sammensatte produkter, formeringsmateriale, 

animalske biprodukter, spirer og frø beregnet på produksjon av spirer som kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater, 

som i henhold til Unionens regelverk kreves ved innførsel til Unionen, og som ikke sendes inn via IMSOC, skal oppfylle 

følgende krav: 

1) I tillegg til underskriften fra sertifikatutstederen skal sertifikatet være påført et offisielt stempel. Underskriften skal være i 

en annen farge enn den trykte teksten. Dette gjelder også for stempler, unntatt pregestempler og vannmerker. 

2) Dersom sertifikatmalen inneholder erklæringer, skal erklæringer som ikke er relevante, strykes, paraferes og stemples av 

sertifikatutstederen, eller slettes helt fra sertifikatet. 

3) Sertifikatet skal bestå av 

a) ett enkelt ark eller 

b) flere ark som utgjør et integrert hele og ikke kan deles opp, eller 

c) flere sammenhengende sider som er nummerert slik at det framgår at hver side er en bestemt side i en avgrenset 

rekkefølge. 

4) Dersom sertifikatet består av flere sammenhengende sider, skal hver side angi den entydige koden nevnt i artikkel 89 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 og være påført underskriften til sertifikatutstederen og det offisielle stempelet. 

5) Sertifikatet skal utstedes før forsendelsen det gjelder, forlater vedkommende myndigheters kontroll i tredjestaten som 

utsteder sertifikatet.  
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Artikkel 4 

Krav til maler for offisielle sertifikater som sendes inn via IMSOC 

1. Malene for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av dyr, produkter av animalsk opprinnelse, sammensatte 

produkter, formeringsmateriale og animalske biprodukter som kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater, som sendes 

inn via IMSOC, skal være basert på malen for det offisielle sertifikatet fastsatt i vedlegg I. 

2. Del II av malene for offisielle sertifikater nevnt i nr. 1 skal omfatte de særlige helsegarantiene og de opplysningene som 

kreves i del II av de relevante malene for offisielle sertifikater for dyr, produkter av animalsk opprinnelse, sammensatte 

produkter, formeringsmateriale og animalske biprodukter som kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater, som i 

henhold til Unionens regelverk kreves ved innførsel til Unionen. 

3. Det offisielle sertifikatet skal sendes inn via IMSOC før forsendelsen det gjelder, forlater vedkommende myndigheters 

kontroll i tredjestaten som utsteder sertifikatet. 

4. Kravene fastsatt i denne artikkelen skal ikke påvirke arten av, innholdet i eller formatet på de offisielle sertifikatene eller 

attestasjonene som er nevnt i artikkel 73 nr. 2 bokstav b) og c) og artikkel 129 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 5 

Erstatningssertifikater 

1. Vedkommende myndigheter kan utstede et erstatningssertifikat bare i tilfelle av administrative feil i det opprinnelige 

sertifikatet, eller dersom det opprinnelige sertifikatet er skadet eller har gått tapt. 

2. Erstatningssertifikatet skal ikke endre opplysningene i det opprinnelige sertifikatet med hensyn til identifikasjon og 

sporbarhet av og helsegarantier for forsendelsen. 

3. I tillegg skal erstatningssertifikatet 

a) tydelig vise til den entydige koden nevnt i artikkel 89 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 og utstedelsesdatoen til 

det opprinnelige sertifikatet og tydelig angi at det erstatter det opprinnelige sertifikatet, 

b) ha et nytt sertifikatnummer som skiller seg fra nummeret til det opprinnelige sertifikatet, 

c) være påført datoen det ble utstedt i stedet for utstedelsesdatoen for det opprinnelige sertifikatet, og 

d) framlegges i originalutgave til vedkommende myndigheter, unntatt dersom det dreier seg om et elektronisk erstatnings-

sertifikat som sendes inn via IMSOC. 

Artikkel 6 

Merknader om utfylling av maler for offisielle sertifikater 

Malene for offisielle sertifikater nevnt i artikkel 12 og 13 og artikkel 15–27 skal fylles ut på grunnlag av merknadene angitt i 

vedlegg II. 

Artikkel 7 

Maler for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe ferskt kjøtt fra hovdyr i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal sertifikatmalene «BOV», «OVI», «POR», «EQU», «RUF», «RUW», «SUF», «SUW» og «EQW» angitt i del 2 i 

vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(13) brukes ved innførsel til Unionen for å bringe ferskt kjøtt fra hovdyr i 

omsetning.  

  

(13) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er 

godkjent med hensyn til innførsel til Den europeiske union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav om utstedelse av veterinærattest (EUT 

L 73 av 20.3.2010, s. 1). 
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Artikkel 8 

Maler for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe ferskt kjøtt fra fjørfe, strutsefugler og 

viltlevende fuglevilt samt egg og eggprodukter i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal sertifikatmalene «POU», «POU-MI/MSM», «RAT», «RAT-MI/MSM», «WGM», «WGM-MI/MSM», «E» og 

«EP» angitt i del 2 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(14) brukes ved innførsel til Unionen for å bringe 

kjøtt fra fjørfe, strutsefugler og viltlevende fuglevilt samt egg og eggprodukter i omsetning. 

Artikkel 9 

Maler for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe kjøtt fra viltlevende dyr av 

leporidefamilien, viltlevende landpattedyr og oppdrettskaniner i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal sertifikatmalene «WL», «VM» og «RM» angitt i vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009(15) 

brukes ved innførsel til Unionen for å bringe kjøtt fra viltlevende dyr av leporidefamilien, viltlevende landpattedyr og 

oppdrettskaniner i omsetning. 

Artikkel 10 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe tilberedt kjøtt i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i vedlegg II til kommisjonsvedtak 2000/572/EF(16) brukes ved innførsel 

til Unionen for å bringe tilberedt kjøtt i omsetning. 

Artikkel 11 

Maler for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe visse kjøttprodukter og behandlede mager, 

blærer og tarmer i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i vedlegg III til kommisjonsvedtak 2007/777/EF(17) brukes ved 

innførsel til Unionen for å bringe visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer i omsetning. Når det gjelder 

innførsel til Unionen for å bringe dyretarmer i omsetning, skal imidlertid hygienesertifikatet angitt i vedlegg I A til 

kommisjonsvedtak 2003/779/EF(18) brukes. 

Artikkel 12 

Maler for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og 

sjøsnegler i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del I kapittel A i vedlegg III til denne forordningen brukes ved 

innførsel til Unionen for å bringe levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler i omsetning. Når det gjelder innførsel 

  

(14) Kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en liste over tredjestater, territorier, soner eller områder fra 

hvilke fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og føres i transitt gjennom Fellesskapet, og om krav til veterinærattester (EUT L 226 av 

23.8.2008, s. 1). 

(15) Kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 av 9. februar 2009 om fastsettelse av en liste over tredjestater eller deler av tredjestater med sikte 

på import til eller transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt fra viltlevende dyr av leporidefamilien, viltlevende landpattedyr og 

oppdrettskaniner, og om krav om utstedelse av veterinærattest (EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12). 

(16) Kommisjonsvedtak 2000/572/EF av 8. september 2000 om fastsettelse av krav til dyrehelse og hygiene samt utstedelse av veterinærattest 

ved import av bearbeidet kjøtt til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 240 av 23.9.2000, s. 19). 

(17) Kommisjonsvedtak 2007/777/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår samt sertifikatmaler for import fra 

tredjestater av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på konsum og om oppheving av vedtak 2005/432/EF 

(EUT L 312 av 30.11.2007, s. 49). 

(18) Kommisjonsvedtak 2003/779/EF av 31. oktober 2003 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av dyretarmer fra 

tredjestater (EUT L 285 av 1.11.2003, s. 38). 
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til Unionen og omsetning av foredlede muslinger som tilhører arten Acanthocardia tuberculatum, skal malen for det offisielle 

sertifikatet angitt i del I kapittel B i vedlegg III til denne forordningen tilføyes til sertifikatet nevnt i første punktum. 

Artikkel 13 

Maler for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe fiskerivarer i omsetning 

1. For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning 

(EU) 2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del II kapittel A i vedlegg III til denne forordningen brukes ved 

innførsel til Unionen for å bringe fiskerivarer i omsetning. 

2. Når det gjelder fiskerivarer som er fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som er omlastet i tredjestater 

med eller uten lagring, skal sertifikatmalen angitt i del II kapittel B i vedlegg III til denne forordningen brukes. 

3. For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning 

(EU) 2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet som skal underskrives av skipsføreren, angitt i del II kapittel C i 

vedlegg III til denne forordningen, brukes når fiskerivarer importeres direkte fra et kjølefartøy, frysefartøy eller fabrikkskip, 

som fastsatt i artikkel 11 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2019/625. 

Artikkel 14 

Maler for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe rå melk, råmelk, melkeprodukter og 

råmelkbaserte produkter i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal sertifikatmalene «Milk-RM», «Milk-RMP», «Milk-HTB», «Milk-HTC» og «Colostrum-C/CPB» angitt i del 2 i 

vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(19) brukes ved innførsel til Unionen for å bringe rå melk, råmelk, 

melkeprodukter og råmelkbaserte produkter i omsetning. 

Artikkel 15 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe kjølte, fryste eller bearbeidede froskelår 

beregnet på konsum i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del III i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe kjølte, fryste eller bearbeidede froskelår beregnet på konsum i omsetning. 

Artikkel 16 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe snegler uten hus eller som er kjølt, fryst, kokt, 

bearbeidet eller konservert, beregnet på konsum, i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del IV i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe snegler uten hus eller som er kjølt, fryst, kokt, bearbeidet eller konservert, beregnet på konsum, i 

omsetning.  

  

(19) Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 av 2. juli 2010 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår og utstedelse av veterinærattest ved 

innførsel til Den europeiske union av rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter beregnet på konsum (EUT L 175 av 

10.7.2010, s. 1). 
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Artikkel 17 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe smeltet animalsk fett og fettgrever beregnet på 

konsum i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del V i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe smeltet animalsk fett og fettgrever beregnet på konsum i omsetning. 

Artikkel 18 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe gelatin beregnet på konsum i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del VI i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe gelatin beregnet på konsum i omsetning. 

Artikkel 19 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe kollagen beregnet på konsum i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del VII i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe kollagen beregnet på konsum i omsetning. 

Artikkel 20 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen 

beregnet på konsum i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del VIII i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum i omsetning. 

Artikkel 21 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe behandlede råstoffer til produksjon av gelatin 

og kollagen beregnet på konsum i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del IX i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe behandlede råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum i omsetning. 

Artikkel 22 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe honning og andre biavlsprodukter beregnet på 

konsum i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del X i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe honning og andre biavlsprodukter beregnet på konsum i omsetning.  
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Artikkel 23 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe høyt foredlet kondroitinsulfat, hyaluronsyre, 

andre hydrolyserte bruskprodukter, kitosan, glukosamin, løype, fiskelim og aminosyrer beregnet på konsum i 

omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del XI i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe høyt foredlet kondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserte bruskprodukter, kitosan, glukosamin, 

løype, fiskelim og aminosyrer beregnet på konsum i omsetning. 

Artikkel 24 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe krypdyrkjøtt beregnet på konsum i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del XII i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe krypdyrkjøtt beregnet på konsum i omsetning. 

Artikkel 25 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe insekter beregnet på konsum i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del XIII i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe insekter beregnet på konsum i omsetning. 

Artikkel 26 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe andre produkter av animalsk opprinnelse 

beregnet på konsum som ikke er omfattet av artikkel 7–25, i omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del XIV i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe andre produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som ikke er omfattet av artikkel 7–25, i 

omsetning. 

Artikkel 27 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe spirer og frø beregnet på produksjon av spirer i 

omsetning 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i del XV i vedlegg III til denne forordningen brukes ved innførsel til 

Unionen for å bringe spirer og frø beregnet på produksjon av spirer i omsetning. 

Artikkel 28 

Maler for offisielle sertifikater til bruk ved kontroll ante mortem på opprinnelsesenheten 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malene for de offisielle sertifikatene angitt i vedlegg IV til denne forordningen brukes ved kontroll ante mortem 

på opprinnelsesenheten i samsvar med artikkel 5 og 6 i delegert forordning (EU) 2019/624.  
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Artikkel 29 

Mal for offisielt sertifikat til bruk ved nødslakting utenfor slakteriet 

For å oppfylle kravene til utstedelse av sertifikater fastsatt i artikkel 88 og 89 og artikkel 126 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 skal malen for det offisielle sertifikatet angitt i vedlegg V til denne forordningen brukes ved nødslakting utenfor 

slakteriet i samsvar med artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2019/624. 

Artikkel 30 

Endringer av forordning (EF) nr. 2074/2005 

I forordning (EF) nr. 2074/2005 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 6 utgår. 

2) Vedlegg VI utgår. 

Artikkel 31 

Endringer av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 2 utgår. 

2) Vedlegg II utgår. 

Artikkel 32 

Oppheving 

Forordning (EU) nr. 211/2013 oppheves. Henvisninger til forordning (EU) nr. 211/2013 skal forstås som henvisninger til denne 

forordningen og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg VI til denne forordningen. 

Artikkel 33 

Overgangsbestemmelser 

Forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse som ledsages av de relevante sertifikatene utstedt i samsvar med forordning 

(EF) nr. 2074/2005, forordning (EU) nr. 211/2013 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/759, kan godkjennes for innførsel 

til Unionen fram til 13. mars 2020, forutsatt at sertifikatet er underskrevet før 14. desember 2019. 

Fram til 13. mars 2020 kan forsendelser av smeltet animalsk fett og fettgrever innføres til Unionen ved bruk av sertifikatet for 

kjøttprodukter angitt i vedlegg III til vedtak 2007/777/EF, og forsendelser av krypdyrkjøtt, insekter og andre produkter av 

animalsk opprinnelse nevnt i artikkel 26 kan innføres til Unionen uten sertifikatet angitt i vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 34 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

MALER FOR OFFISIELLE SERTIFIKATER TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV DYR, PRODUKTER AV 

ANIMALSK OPPRINNELSE, SAMMENSATTE PRODUKTER, FORMERINGSMATERIALE OG ANIMALSKE BIPRODUKTER 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n
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g

e
r 

o
m
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o

rs
e
n
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e
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e
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10. Bestemmelses-

region 

Kode 

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
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STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Hermetikkindustri   

Fôrvarer   

Konsum   

Avl/produksjon   

Gjenoppbygging av 

viltbestanden   

Oppfôring   

Karantene   

Videreforedling   

Slakting   

Kunstig reproduksjon   

Teknisk bruk   

Farmasøytisk bruk   

Godkjent organ   

Gjenutlegging   

Registrerte dyr av 

hestefamilien   

Vareprøver   

Sirkus/utstilling   

Kjæledyr   

Annet   

I.21.  For transitt   

Tredjestat  ISO 

I.22.  For det indre marked   

Endelig import   

Gjeninnførsel  

Midlertidig innførsel  

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Rase/kategori Identifikasjonssystem Identifikasjonsnr. 

Alder Kjønn Mengde Prøving 

Art (vitenskapelig navn) Varenes art  Type behandling 

     Kjølelager 

Sone Slakteri Produksjonsanlegg   

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 

       

Stempel Underskrift 
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STAT Sertifikatmal(**) 

 II.  Helseopplysninger (*) II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  IMSOC-referansenr. 

D
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n
 

 

 

Sertifikatutsteder 

Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel 

Dato  Underskrift 

Stempel 

 (*)  Angi hygienekrav som skal oppfylles 

(**)  Erstattes med tittelen på den aktuelle sertifikatmalen 
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VEDLEGG II 

MERKNADER OM UTFYLLING AV MALENE FOR OFFISIELLE SERTIFIKATER TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL 

UNIONEN AV DYR, PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, SAMMENSATTE PRODUKTER, 

FORMERINGSMATERIALE OG ANIMALSKE BIPRODUKTER 

Generelt 

Angi et alternativ ved å markere den aktuelle ruten med et kryss (X). 

Når den nevnes, menes med «ISO» den internasjonale standardkoden med to bokstaver for et land, i samsvar med den 

internasjonale standarden ISO 3166 alfa-2(1). 

Bare ett av alternativene kan velges i felt I.15, I.18, I.20 og I.22. 

Dersom mottakeren, grensekontrollstasjonen eller angivelsen av transport (det vil si transportmiddel eller dato) endres etter at 

sertifikatet er utstedt, skal den driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen, underrette vedkommende myndighet i 

innførselsmedlemsstaten. En slik endring skal ikke medføre anmodning om erstatningssertifikat. 

Del I: Opplysninger om forsendelsen 

Stat: Navnet på tredjestaten som utsteder sertifikatet. 

Felt I.1. Avsender/eksportør: navn på og adresse til (gateadresse, sted og region, provins eller delstat, etter hva som er 

relevant) den fysiske eller juridiske personen som sender forsendelsen, og som må befinne seg i tredjestaten, unntatt 

ved gjeninnførsel av forsendelser fra Den europeiske union. 

Felt I.2. Sertifikatets referansenr.: den entydige obligatoriske koden som er tildelt av vedkommende myndighet i tredjestaten 

i samsvar med dens egen klassifisering. Dette feltet må fylles ut på alle sertifikater som ikke sendes inn via IMSOC. 

Felt I.2.a IMSOC-referansenr.: det entydige referansenummeret som tildeles automatisk av IMSOC, dersom sertifikatet er 

registrert i IMSOC. Dette feltet skal ikke fylles ut dersom sertifikatet ikke sendes inn via IMSOC. 

Felt I.3. Vedkommende sentrale myndighet: navnet på den sentrale myndigheten i tredjestaten som utsteder sertifikatet. 

Felt I.4. Vedkommende lokale myndighet: dersom det er relevant, navnet på den lokale myndigheten i tredjestaten som 

utsteder sertifikatet. 

Felt I.5. Mottaker/importør: navn på og adresse til den fysiske eller juridiske personen som forsendelsen skal sendes til i 

bestemmelsesmedlemsstaten, eller i bestemmelsestredjestaten dersom det dreier seg om transitt. Disse opplysningene 

er imidlertid ikke obligatoriske for forsendelser i transitt gjennom Den europeiske union. 

Felt I.6. Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen: 

navnet på og adressen til den personen i Den europeiske union som er ansvarlig for forsendelsen når den framlegges 

på grensekontrollstasjonen, og som avgir de nødvendige erklæringene til vedkommende myndigheter enten som 

importør eller på vegne av importøren. 

For produkter i transitt gjennom Den europeiske union: Navn og adresse er obligatorisk. 

For visse dyr: Navn og adresse er obligatorisk dersom det kreves i det relevante EU-regelverket. 

For dyr og produkter som skal bringes i omsetning: Navn og adresse er valgfritt. 

Felt I.7. Opprinnelsesstat: 

For produkter: navnet på og ISO-koden for staten der varene er produsert, framstilt og pakket (merket med 

identifikasjonsmerke).  

  

(1) Liste over navn på land og kodeelementer finnes på http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm 
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For dyr: staten der de oppholder seg i den påkrevde perioden som fastsatt i det relevante helsesertifikatet for Den 

europeiske union. For registrerte hester som gjeninnføres til Den europeiske union, kan opprinnelsesstaten være 

staten de sist ble sendt fra. 

Når det gjelder handel som omfatter mer enn én tredjestat (trepartshandel), skal det fylles ut et eget sertifikat for 

hver opprinnelsesstat. 

Felt I.8. Bestemmelsesregion: for dyr eller produkter som er omfattet av regionaliseringstiltakene i samsvar med EU-

regelverket, dersom det er relevant. Koden for godkjente regioner, soner eller segmenter skal angis som definert i 

det relevante EU-regelverket. 

Felt I.9. Bestemmelsesstat: navnet på og ISO-koden for bestemmelsesstaten i Den europeiske union som mottar dyrene eller 

produktene. 

Dersom produktene er i transitt, kreves navnet på og ISO-koden for bestemmelsestredjestaten. 

Felt I.10. Bestemmelsesregion: se felt I.8. 

Felt I.11. Avsendersted: navnet på, adressen til og godkjenningsnummeret for, dersom det kreves i EU-regelverket, 

driftsenhetene eller virksomhetene som dyrene eller produktene kommer fra. 

For dyr: en driftsenhet eller enhver annen landbruks-, industri- eller forretningsvirksomhet under offentlig tilsyn, 

herunder zoologiske hager, fornøyelsesparker, viltreservater og jaktreservater, der dyr regelmessig holdes eller 

oppdrettes. 

For formeringsmateriale: sædstasjoner eller sædlagre, eller embryooppsamlingsgrupper eller embryoproduksjons-

grupper. 

For andre produkter: enhver enhet i et selskap i næringsmiddelsektoren eller sektoren for animalske biprodukter. 

Det er bare virksomheten som sender produktet, som skal navngis. Når det gjelder handel som omfatter mer enn én 

tredjestat (trepartshandel), er avsenderstedet den siste virksomheten i tredjestaten i eksportkjeden som den siste 

forsendelsen transporteres fra til Den europeiske union. 

Felt I.12. Bestemmelsessted: 

Unntatt dersom det gjelder lagring av produkter i transitt, er disse opplysningene valgfrie. 

For å bringe i omsetning: stedet dit dyrene eller produktene sendes for endelig lossing. Oppgi navnet på, adressen til 

og godkjenningsnummeret for driftsenhetene eller virksomhetene på bestemmelsesstedet, dersom det er relevant. 

For lagring av produkter i transitt: navnet på, adressen til og godkjenningsnummeret for lageret i en frisone, 

tollageret eller skipsleverandøren. 

Felt I.13. Lastested: 

For dyr: navnet på byen eller stedet der dyrene lastes, og dersom de er samlet opp på forhånd, opplysninger om den 

offisielle oppsamlingssentralen. 

For produkter: navnet på stedet og kategorien (for eksempel virksomhet, driftsenhet, havn eller lufthavn) for det 

endelige stedet der produktene skal lastes på transportmiddelet for å fraktes til Den europeiske union. Ved 

containertransport angis hvor den skal plasseres om bord på det endelige transportmiddelet til Den europeiske 

union. Ved fergetransport angis stedet der lastebilen kjørte på fergen. 

Felt I.14. Dato og klokkeslett for avsending: 

For dyr: datoen og klokkeslettet for dyrenes forventede avgang i transportmiddelet (fly, fartøy, jernbane eller 

veigående kjøretøy). 

For produkter: datoen og klokkeslettet for transportmiddelets avgang (fly, fartøy, jernbane eller veigående 

kjøretøy). 

Felt I.15. Transportmiddel: transportmiddelet som reiser fra avsenderstaten. 

Transportmåte: fly, fartøy, jernbane, veigående kjøretøy eller annet. Med «annet» mens transportmåter som ikke er 

omfattet av rådsforordning (EF) nr. 1/2005(2).  

  

(2) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 
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Identifikasjon av transportmiddel: for fly: rutenummer, for fartøyer: fartøyets navn, for jernbane: tognummer og 

vognnummer, for veitransport: registreringsnummer og, dersom det er relevant, tilhengerens registreringsnummer. 

Ved fergetransport angis identifikasjon av kjøretøyet, registreringsnummeret og, dersom det er relevant, 

tilhengerens registreringsnummer og navnet på fergeforbindelsen. 

Felt I.16. Grensekontrollstasjon ved innførsel: Angi navnet på grensekontrollstasjonen ved innførsel og dens identifikasjons-

kode tildelt av IMSOC. 

Felt I.17. Følgedokumenter: 

Dokumentets type og referansenummer skal angis dersom en forsendelse ledsages av andre dokumenter, for 

eksempel CITES-tillatelse, tillatelse for inntrengende fremmede arter (IAS) eller et handelsdokument (for eksempel 

luftfraktbrevets nummer, konnossementnummer eller handelsnummer for toget eller det veigående kjøretøyet). 

Felt I.18. Transportvilkår: kategori for påkrevd temperatur under transporten av produktene (omgivelsestemperatur, kjølt, 

fryst). Bare én kategori kan velges. 

Felt I.19. Containernr./forseglingsnr.: dersom relevant, tilsvarende numre. 

Containernummeret skal angis dersom varene transporteres i lukkede containere. 

Bare offisielt forseglingsnummer skal angis. Det brukes en offisiell forsegling dersom containeren, lastebilen eller 

jernbanevognen forsegles under tilsyn av vedkommende myndighet som utsteder sertifikatet. 

Felt I.20. Varer sertifisert til: Angi formålet med å bringe dyrene i omsetning eller den tiltenkte bruken for produktene som 

angitt i det relevante helse- eller hygienesertifikatet for Den europeiske union. 

Fôrvarer: gjelder bare animalske biprodukter beregnet på fôrvarer som nevnt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1069/2009(3). 

Godkjent organ: forflytning av dyr til et godkjent organ, et institutt eller en stasjon i samsvar med rådsdirektiv 

92/65/EØF(4). 

Kunstig reproduksjon: gjelder bare formeringsmateriale. 

Avl/produksjon: for avls- og produksjonsdyr, herunder akvakulturdyr beregnet på oppdrett. 

Hermetikkindustri: gjelder for eksempel tunfisk beregnet på hermetikkindustrien. 

Sirkus/utstilling: for registrerte sirkus- og utstillingsdyr og akvatiske dyr til akvarier eller lignende virksomheter, 

men ikke for videresalg. 

Oppfôring: gjelder bare sauer og geiter. 

Videreforedling: gjelder bare produkter som må videreforedles før de bringes i omsetning. 

Gjenoppbygging av viltbestanden: gjelder bare vilt for det formål å gjenoppbygge bestanden. 

Konsum: gjelder bare produkter som er beregnet på konsum, som det kreves hygienesertifikat eller veterinærattest 

for i henhold til EU-regelverket. 

Annet: beregnet på formål som ikke ellers er angitt i denne klassifiseringen, herunder akvatiske dyr beregnet på 

installasjoner for fritidsfiske.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og 

embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/125 

 

Kjæledyr: kommersiell forflytning til Unionen av hunder, katter, ildrer og fugler. For akvariedyr beregnet på 

dyrebutikker eller lignende virksomheter for videresalg. 

Farmasøytisk bruk: animalske biprodukter som er uegnet til konsum eller fôrvarer, som nevnt i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009. 

Karantene: viser til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 139/2013(5) for andre fugler enn fjørfe, til 

direktiv 92/65/EØF for kjøttetere, primater og flaggermus, og til rådsdirektiv 2006/88/EF(6) for akvakulturdyr. 

Registrerte hester: i samsvar med rådsdirektiv 2009/156/EF(7). 

Gjenutlegging: gjelder bare akvakulturdyr. 

Slakting: for dyr som direkte eller via en oppsamlingssentral skal sendes til et slakteri. 

Teknisk bruk: animalske biprodukter som er uegnet til konsum eller fôrvarer, som nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1069/2009. 

Vareprøver: som definert i nr. 39 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(8). 

Felt I.21. For transitt: bare for transitt av dyr eller produkter gjennom Den europeiske union fra en tredjestat til en annen 

tredjestat, eller fra en del av en tredjestat til en annen del av den samme tredjestaten. Angi navnet på og ISO-koden 

for bestemmelsestredjestaten. 

Felt I.22. For det indre marked: for alle forsendelser som er beregnet på markedet i Den europeiske union. 

Endelig import: Dette alternativet skal bare brukes for forsendelser som er beregnet på å plasseres under 

tollprosedyren «frigivelse for fri omsetning» i Den europeiske union. 

For visse dyr (for eksempel registrerte dyr av hestefamilien) skal bare ett av følgende alternativer velges: 

Gjeninnførsel: Dette alternativet skal bare brukes for dyr som er godkjent for gjeninnførsel, for eksempel registrerte 

hester med henblikk på hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer som gjeninnføres til Den europeiske 

union etter midlertidig eksport. 

Midlertidig innførsel: Dette alternativet skal bare brukes for innførsel av dyr som er godkjent for midlertidig 

innførsel til Den europeiske union, for eksempel registrerte hester for et tidsrom på mindre enn 90 dager. 

Felt I.23. Samlet antall kolli: antall kasser, bur eller båser som dyrene transporteres i, antall kryogenbeholdere for 

formeringsmateriale eller antall pakker for produkter. Når det gjelder bulkforsendelser, er det ikke nødvendig å fylle 

ut dette feltet. 

Felt I.24. Mengde: 

For dyr: samlet antall dyr eller strå uttrykt som enheter. 

For formeringsmateriale: samlet antall strå uttrykt som enheter. 

For produkter og akvatiske dyr, unntatt akvariefisk: samlet brutto- og nettovekt i kilogram. 

Samlet nettovekt: Denne defineres som selve varenes masse uten noen emballasje. 

Samlet bruttovekt: samlet vekt i kilogram. Denne defineres som produktenes samlede masse med all emballasje, 

men uten transportcontainere og annet transportutstyr.  

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 139/2013 av 7. januar 2013 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved import av visse 

fugler til Unionen og karantenevilkår for disse (EUT L 47 av 20.2.2013, s. 1). 

(6) Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om forebygging og 

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14). 

(7) Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av slike dyr fra 

tredjestater (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 

(8) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 
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Felt I.25: Varebeskrivelse: Angi den relevante koden i det harmoniserte systemet (HS-kode) og betegnelsen definert av 

Verdens tollorganisasjon som nevnt i rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(9). Denne tollbeskrivelsen skal om 

nødvendig utfylles med ytterligere opplysninger som kreves for å klassifisere dyrene eller produktene for 

veterinære formål. I tillegg angis eventuelle særlige krav som gjelder dyrene eller arten/behandlingen av produktene 

som definert i den relevante malen for helse- eller hygienesertifikat eller veterinærattest for Den europeiske union. 

Sone: for dyr eller produkter som berøres av opprettelsen av godkjente soner eller segmenter i samsvar med EU-

regelverket. Sonene eller produksjonsområdene (for eksempel når det gjelder muslinger) skal angis som 

offentliggjort i Den europeiske unions lister over godkjente virksomheter. 

For dyr: art, rase eller kategori, identifikasjonsmetode, identifikasjonsnummer, alder, kjønn, mengde eller nettovekt, 

og prøving. 

For formeringsmateriale: oppsamlings- eller produksjonsdatoen, godkjenningsnummeret for stasjonen eller 

gruppen, identifikasjon av strået og mengde. I tillegg, med hensyn til donordyr, art, rase eller kategori samt 

identifikasjon. 

For produkter: arten, type produkt, type behandling, godkjenningsnummer for virksomheter sammen med ISO-

landkoden (slakteri, foredlingsanlegg, kjølelager), antall kolli, type emballasje, partinummer, nettovekt og 

sluttforbruker (dersom produktene er pakket for sluttforbrukeren). 

Art: det vitenskapelige navnet eller som definert i samsvar med EU-regelverket. 

Type emballasje: Identifiser typen av emballasje i samsvar med definisjonen angitt i rekommandasjon nr. 21(10) fra 

UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business). 

Del II: Attestasjon 

Denne delen skal fylles ut av en offentlig veterinær eller en offentlig inspektør. 

Felt II. Helseopplysninger: Fyll ut denne delen i samsvar med de aktuelle helsekravene i Den europeiske union som gjelder 

dyrearten eller produktenes art og som definert i likeverdighetsavtalene med visse tredjestater eller i annet EU-

regelverk, for eksempel for utstedelse av sertifikater. 

Dersom det ikke er noen dyrehelse- eller helse- eller hygieneattestasjon for forsendelsen, skal hele denne delen 

strykes eller erklæres ugyldig eller ikke være med i det hele tatt, i samsvar med fotnotene i del II i de aktuelle helse- 

eller hygienesertifikatene for Den europeiske union. 

Felt II.a. Sertifikatets referansenr.: samme referansenummer som i felt I.2. 

Felt II.b. IMSOC-referansenr.: samme referansenummer som i felt I.2.a. 

Sertifikatutsteder: Offentlig veterinær eller offentlig inspektør som definert i det relevante EU-regelverket: navn med 

blokkbokstaver, kvalifikasjon og tittel, dersom det er relevant, identifikasjonsnummer og 

originalstempel for vedkommende myndighet og dato for underskrift. 

 _____  

  

(9) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 

(10) Siste versjon: Revisjon 9 vedlegg V og VI offentliggjort på http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and- 

e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.html 
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VEDLEGG III 

MALER FOR OFFISIELLE SERTIFIKATER TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE DYR OG VARER 

BEREGNET PÅ KONSUM I OMSETNING 

DEL I 

KAPITTEL A: MALER FOR OFFISIELLE SERTIFIKATER TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE 

LEVENDE MUSLINGER, PIGGHUDER, SEKKEDYR OG SJØSNEGLER I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  Bestemmelses-

region 

Kode 

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
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STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Varenes art  Type behandling 

 Nedskjæringsanlegg/produksjonsanlegg  Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 
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 STAT Levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1 (1) Helseattestasjon for levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 
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 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 

15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) 

nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF 

og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF 

(forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og attesterer at de (4) [levende muslingene] (4) 

[levende pigghudene] (4) [levende sekkedyrene] (4) [levende sjøsneglene] som er beskrevet ovenfor, er produsert i 

samsvar med nevnte krav, og særlig at de 

−  kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på HACCP-prinsippene i 

samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  er høstet og eventuelt gjenutlagt og transportert i samsvar med avsnitt VII kapittel I og II i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 853/2004, 

−  er håndtert, eventuelt renset, og emballert i samsvar med avsnitt VII kapittel III og IV i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 853/2004, 

−  oppfyller helsestandardene fastsatt i avsnitt VII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 og kriteriene 

fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for 

næringsmidler (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1), 

−  er emballert, lagret og transportert i samsvar med avsnitt VII kapittel VI og VIII i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

−  er påført identifikasjonsmerke og etikett i samsvar med avsnitt I i vedlegg II og avsnitt VII kapittel VII i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 853/2004, 

−  dersom det dreier seg om kamskjell (Pectinidae), sjøsnegler og sjøpølser (Holothuroidea) som ikke er 

næringsfiltrerende, og som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder, oppfyller disse de særlige kravene 

fastsatt i avsnitt VII kapittel IX i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og 

−  med tilfredsstillende resultater har gjennomgått den offentlige kontrollen som er fastsatt i artikkel 42–58 i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 av 15. mars 2019 om fastsettelse av ensartede 

praktiske ordninger for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625, og om endring av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder offentlig kontroll (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 51), og 

artikkel 7 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2019 om særlige regler for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for 

levende muslinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 (EUT L 131 av 17.5.2019, 

s. 1), og 

−  oppfyller garantiene for levende dyr og produkter av disse, dersom de kommer fra akvakultur, som er fastsatt i 

henhold til planene for overvåking av restmengder framlagt i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 

om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og 

animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 

91/664/EØF (EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10), særlig artikkel 29. 

 

 II.2 (2) (4) Helseattestasjon for levende muslinger fra akvakultur 

 II.2.1 (3) (4) [Krav for arter som er mottakelige for Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus og Mikrocytos mackini 

  Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de levende muslingene som er nevnt i del I i dette sertifikatet,   
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STAT Levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 (5) kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i min stat har erklært 

fri/fritt for (4) [Bonamia exitiosa] (4) [Perkinsus marinus] (4) [Mikrocytos mackini] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 

2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om forebygging og 

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14) eller relevant OIE-standard, 

 −  der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet og meldingene om mistanke om 

forekomst av én av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, og 

 −  der all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært 

fritt for sykdommen.] 

II.2.2 (3) (4) [Krav for arter som er mottakelige for Marteilia refringens og Bonamia ostreae, som er beregnet på en 

medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for sykdom, eller som er omfattet av et 

overvåkings- eller utryddelsesprogram for den aktuelle sykdommen 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de levende muslingene nevnt ovenfor 

 (6) kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i min stat har erklært 

fri/fritt for (4) [Marteilia refringens] (4) [Bonamia ostreae] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller relevant 

OIE-standard, 

 (i)  der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet og meldingene om mistanke om 

forekomst av én av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, og 

 (ii)  der all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært 

fritt for sykdommen.] 

II.2.3 Krav til transport og merking 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at 

II.2.3.1 de levende muslingene nevnt ovenfor plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres 

helsetilstand, 

II.2.3.2 transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 

II.2.3.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå mikrocontaineren, eller ved transport med 

brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.7–I.11 i del I i dette sertifikatet, samt følgende 

erklæring: 

 «Levende muslinger beregnet på konsum i Unionen». 

Merknader 

Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomførings-

forordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

Del I:  

−  Felt I.8: Opprinnelsesregion: Angi produksjonsområde. 

Del II:  

(1) Del II.1 gjelder ikke stater med særlige krav til utstedelse av helsesertifikat fastsatt i likeverdighetsavtaler eller annet 

unionsregelverk. 

(2) Del II.2 gjelder ikke 

(a) ikke-levedyktige bløtdyr, det vil si bløtdyr som ikke lenger vil kunne overleve dersom de gjenutsettes i det miljøet de ble 

tatt fra, 

(b) levende muslinger som bringes i omsetning for konsum uten videreforedling, forutsatt at de er emballert i 

salgsemballasje som oppfyller bestemmelsene om slik emballasje i forordning (EF) nr. 853/2004, 
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II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

(c)  levende muslinger beregnet på foredlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i 

direktiv 2006/88/EF, eller på ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende sentraler som er utstyrt med et 

system for rensing av avløpsvann som inaktiverer de aktuelle sykdomsframkallende stoffene, eller der avløpsvannet 

gjennomgår andre typer behandling som reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de naturlige vannmassene til 

et akseptabelt nivå, 

(d)  levende muslinger som er beregnet på videreforedling før konsum uten midlertidig lagring på foredlingsstedet, og som 

er emballert og merket for dette formålet i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004. 

(3) Del II.2.1 og II.2.2 gjelder bare arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle 

punktet. Mottakelige arter er oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) For forsendelser av arter som er mottakelige for Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus og Mikrocytos mackini, skal denne 

erklæringen kunne framvises for at forsendelsen skal kunne tillates innført til noen del av Unionen. 

(6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment (felt I.9 og I.10 i del I i sertifikatet) 

som er erklært fri/fritt for Marteilia refringens eller Bonamia ostreae, eller som er omfattet av et overvåkings- eller 

utryddelsesprogram som er opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal én av disse 

erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige for den eller de sykdommene som 

betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for. Opplysninger om sykdomsstatus i hvert akvakulturanlegg og hvert 

akvakulturområde for bløtdyr i Unionen finnes på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm 

−  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

Offentlig inspektør   

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  

  

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
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KAPITTEL B: MAL FOR SUPPLERENDE OFFISIELT SERTIFIKAT FOR FOREDLEDE MUSLINGER AV ARTEN 

ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM 

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de foredlede muslingene av arten Acanthocardia tuberculatum som omfattes av 

hygienesertifikatet med referansenummer  ...............................................................................................................................................  

1.  er høstet i produksjonsområder som er klart identifisert, overvåket og godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 12 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2017/625 med hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum (EUT L 131 

av 17.5.2019, s. 18), og der innholdet av paralyserende skjellgift (PSP) i de spiselige delene av disse muslingene er under 300 μg 

per 100 g, 

2.  er transportert direkte til virksomheten i containere eller på kjøretøyer som er forseglet av vedkommende myndighet: 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................... 

(navn og offisielt godkjenningsnummer på virksomheten som har særlig tillatelse fra vedkommende 

myndighet til å utføre behandlingen), 

3.  er ledsaget under transporten til denne virksomheten av et dokument utstedt av vedkommende myndighet som tillater transporten og 

attesterer varenes art og mengde, opprinnelsesområde og bestemmelsesvirksomheten, 

4.  har gjennomgått den varmebehandlingen som er definert i vedlegget til kommisjonsvedtak 96/77/EF av 18. januar 1996 om 

fastsettelse av vilkårene for høsting og foredling av visse muslinger som kommer fra områder der innholdet av paralyserende 

skjellgift overstiger grenseverdiene fastsatt ved rådsdirektiv 91/495/EØF (EFT L 15 av 20.1.1996, s. 46), og 

5.  ikke har et innhold av paralyserende skjellgift (PSP) som kan påvises ved den biologiske analysemetoden, slik det framgår av 

vedlagte analyserapport(er) om prøvene som er tatt av alle partier i den forsendelsen denne attesten omfatter. 

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at vedkommende myndighet har kontrollert at den egenkontrollen som gjennomføres i den 

virksomheten som er nevnt i nr. 2, får særskilt anvendelse på varmebehandlingen som er nevnt i nr. 4. 

Undertegnede offentlige inspektør erklærer å være kjent med bestemmelsene i vedtak 96/77/EF og at vedlagte analyserapport(er) 

samsvarer med prøven som er tatt av produktene etter foredling. 

Offentlig inspektør 

Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 
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DEL II 

KAPITTEL A: MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE 

FISKERIVARER I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur 

  

Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
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STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Hermetikkindustri   

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Varenes art  Type behandling 

 Fartøy/produksjonsanlegg  Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 
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 STAT Fiskerivarer 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. (1) Hygieneattestasjon 
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 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 

15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) 

nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF 

og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF 

(forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og attesterer at fiskerivarene beskrevet ovenfor er 

produsert i samsvar med nevnte krav, særlig at de 

−  kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for risikoanalyse 

og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  er fanget av og behandlet om bord på fartøyer, ilandført, håndtert og eventuelt bearbeidet, foredlet, fryst og tint 

på en hygienisk måte som oppfyller kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel I–IV i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

−  oppfyller helsestandardene fastsatt i avsnitt VIII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 og 

kriteriene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier 

for næringsmidler (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1), 

−  er emballert, lagret og transportert i samsvar med avsnitt VIII kapittel VI–VIII i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

−  er merket i samsvar med avsnitt I i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004, 

−  oppfyller garantiene for levende dyr og produkter av disse, dersom de kommer fra akvakultur, som er fastsatt i 

henhold til planene for overvåking av restmengder framlagt i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 

1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og 

animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 

91/664/EØF (EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10), særlig artikkel 29, og 

−  med tilfredsstillende resultater har gjennomgått den offentlige kontrollen som er fastsatt i artikkel 59–65 i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 av 15. mars 2019 om fastsettelse av ensartede 

praktiske ordninger for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625, og om endring av kommisjons-

forordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder offentlig kontroll (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 51). 

 

 II.2 (2) (4) Helseattestasjon for fisk og krepsdyr fra akvakultur 

 
II.2.1 

(3) (4) [Krav til arter som er mottakelige for epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN), Taura-syndrom og 

Yellowhead disease 

  Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller produktene av disse som er nevnt i del I i 

dette sertifikatet, 

  (5) kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i min stat har erklært 

fri/fritt for (4) [EHN] (4) [Taura-syndrom] (4) [Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF 

av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om forebygging og bekjempelse av 

visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14) eller relevant OIE-standard, 

  (i) der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst 

av en av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

  (ii)  der all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært 

fritt for sykdommen, og   
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II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 (iii)  arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene.] 

II.2.2 (3) (4) [Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk 

nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV) og hvitflekksykdom, og som er 

beregnet på en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for sykdom, eller som er omfattet 

av et overvåkings- eller utryddelsesprogram for den aktuelle sykdommen 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller produktene av disse som er nevnt i del I i 

dette sertifikatet, 

 (6) kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som vedkommende myndighet i min stat har erklært 

fri/fritt for (4) [VHS] (4) [IHN] (4) [ISA] (4) [KHV] (4) [hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller 

relevant OIE-standard, 

 (i)  der de aktuelle sykdommene skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst 

av en av de aktuelle sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

 (ii)  der all innførsel av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, kommer fra et område som er erklært 

fritt for sykdommen, og 

 (iii)  arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene.] 

II.2.3 Krav til transport og merking 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at 

II.2.3.1 akvakulturdyrene nevnt ovenfor plasseres under forhold der vannkvaliteten ikke endrer deres helsetilstand, 

II.2.3.2 transportcontaineren og brønnbåten er før lasting ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 

II.2.3.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med 

brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.7–I.11 i del I av dette sertifikatet, samt 

følgende erklæring: 

 «(4) [Fisk](4) [Krepsdyr]beregnet på konsum i Unionen». 

Merknader 

Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennom-

føringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

Del I:  

−  Felt I.8: Opprinnelsesregion: For fryste eller foredlede muslinger angis produksjonsområde. 

−  Felt I.20: Sett kryss i ruten for «Hermetikkindustri» for hel fisk som opprinnelig er fryst i saltlake ved –9 °C eller ved en 

temperatur som er høyere enn –18 °C og er beregnet på konservering i samsvar med kravene i avsnitt VIII kapittel I nr. ll 

punkt 7 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. Sett kryss i ruten for «Konsum» i de andre tilfellene. 

−  Felt I.25: Sett inn relevant(e) HS-kode(r) og bruk posisjoner som f.eks. 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 

0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 eller 2106. 

−  Felt I.25:  Varenes art: Angi om de kommer fra akvakultur eller fra viltlevende dyr. 

Type behandling: Angi om varene er levende, kjølt, fryst eller foredlet. 

Produksjonsanlegg: omfatter fabrikkskip, frysefartøy, kjølefartøy, 

kjølelager og foredlingsanlegg. 

Del II:  

(1) Del II.1 i dette sertifikatet gjelder ikke stater med særlige krav til utstedelse av helsesertifikat fastsatt i likeverdighetsavtaler 

eller annet EU-regelverk. 
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(2) Del II.2 i dette sertifikatet gjelder ikke 

(a) ikke-levedyktige krepsdyr, det vil si krepsdyr som ikke lenger vil kunne overleve dersom de gjenutsettes i det miljøet de 

ble tatt fra, 

(b) fisk som slaktes og sløyes før avsendelsen, 

(c)  akvakulturdyr og -produkter som bringes i omsetning for konsum uten videreforedling, forutsatt at de er emballert i 

salgsemballasje som oppfyller bestemmelsene om slik emballasje i forordning (EF) nr. 853/2004, 

(d)  krepsdyr beregnet på foredlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF, eller 

på ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende sentraler som er utstyrt med et system for rensing av 

avløpsvann som inaktiverer de aktuelle sykdomsframkallende stoffene, eller der avløpsvannet gjennomgår andre typer 

behandling som reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de naturlige vannmassene til et akseptabelt nivå, og 

(e) krepsdyr som er beregnet på videreforedling før konsum uten midlertidig lagring på foredlingsstedet, og som er 

emballert og merket for dette formålet i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004. 

(3) Del II.2.1 og II.2.2 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene som er nevnt i 

det aktuelle punktet. Mottakelige arter er oppført i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) For forsendelser av arter som er mottakelige for EHN, Taura-syndrom og/eller Yellowhead disease, skal denne erklæringen 

kunne framvises for at forsendelsen skal kunne tillates innført til hvilken som helst del av EU. 

(6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment (felt I.9 og I.10 i del I i sertifikatet) 

som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ILA, KHV eller hvitflekksykdom, eller som er omfattet av et overvåkings- eller 

utryddelsesprogram som er opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal en av disse 

erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige for den eller de sykdommene som 

betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for. Opplysninger om sykdomsstatus i hvert akvakulturanlegg og hvert 

akvakulturområde for bløtdyr i Unionen finnes på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm 

−  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

Offentlig inspektør   

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  

  

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
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MEDLEMSSTATS FLAGG, OG SOM ER OMLASTET I TREDJESTATER MED ELLER UTEN LAGRING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
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I.20.  Varer sertifisert til    

Hermetikkindustri   

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Varenes art  Type behandling 

Sone Fartøy/produksjonsanlegg  Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 
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 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 
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 Undertegnede offentlige inspektør erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddel-

regelverket, 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 (EF) nr. 852/2004 

av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT 

L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og 

annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler 

for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 

2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 

2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og 

(EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og attesterer at fiskerivarene 

beskrevet ovenfor 

−  er blitt ilandført og losset under hygieniske forhold fra det eller de godkjente/registrerte fartøyene  .....................................  

(angi godkjennings-/registreringsnummer og navn på flaggstaten(e)) i samsvar med de relevante kravene fastsatt i 

avsnitt VIII kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

−  dersom det er relevant, har vært lagret på ett eller flere godkjente kjølelagre  .............................................................  (angi 

godkjenningsnummer) i samsvar med de relevante kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel VII i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 853/2004, 

−  dersom det er relevant, er blitt lastet om bord under hygieniske forhold i det eller de godkjente fartøyene  .........................  

(angi medlemsstaten(e)s eller tredjestaten(e)s godkjenningsnummer samt navn på flaggstaten(e) eller 

flaggtredjestaten(e)) i samsvar med de relevante kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel I og VIII i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 853/2004, 

−  dersom det er relevant, er blitt lastet i en container  .......................................  (angi containernummer) eller i en lastebil 

 (angi kjennemerke på lastebil og 

tilhenger) eller i et fly  (angi rutenummer) i samsvar med kravene fastsatt i avsnitt 

VIII kapittel VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og 

−  følges av utskrift(**) av fangstdagboken/-bøkene eller relevante deler av den/dem. (**) 

 

 
 

(**) Elektronisk format godtas også. 

 Merknader 

 Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomførings-

forordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

 Del I:  

 −  Felt I.11: Avsendersted: Angi navn, adresse og godkjenningsnummer på kjølelageret i avsendertredjestaten eller, dersom 

varen ikke har vært lagret på kjølelager, navn og godkjennings- eller registreringsnummer på det opprinnelige fartøyet som 

fører medlemsstatsflagg. 

−  Felt I.15: Angi transportmiddelet som reiser fra avsendertredjestaten. For fryse-/kjølefartøyer angis fartøyets navn, 

godkjenningsnummer og flaggstat, for fiskefartøyer angis registreringsnummer og flaggstat. Dersom transportmiddelet er 

container, lastebil eller fly, angis samme opplysninger som i del II.1 fjerde strekpunkt. 

−  Felt I.20: Sett kryss i ruten for «Hermetikkindustri» for hel fisk som opprinnelig er fryst i saltlake ved –9 °C eller ved en 

temperatur som er høyere enn –18 °C og er beregnet på konservering i samsvar med kravene i avsnitt VIII kapittel I nr. ll 

punkt 7 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. Sett kryss i ruten for «Konsum» i de andre tilfellene. 
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II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

−  Felt I.25: Sett inn relevant(e) HS-kode(r) og bruk posisjoner som f.eks. 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 

0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 eller 2106. 

−  Felt I.25: Type behandling: Angi om varene er kjølt, fryst eller foredlet. 

(*) Omfatter fiskefartøyer, fabrikkskip, frysefartøyer og kjølefartøyer. 

Offentlig inspektør   

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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KAPITTEL C: MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT SOM SKAL UNDERSKRIVES AV SKIPSFØREREN OG LEDSAGE 

FRYSTE FISKERIVARER VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGES I OMSETNING DIREKTE FRA ET 

FRYSEFARTØY, KJØLEFARTØY ELLER FABRIKKSKIP 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3. 

I.4.  

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.   

 

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18.   

I.19.  
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I.20.  Varer sertifisert til    

Hermetikkindustri   

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn)    

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 
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 l.a.  Andre opplysninger 

Fangstområde(r): 

Fartøyets eventuelle IMO-/Lloyd’s-nummer eller kallesignal: 

Fangstperiode:  Startdato: //  .........   Sluttdato: // ...........  

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 
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 Undertegnede erklærer at 

−  jeg er kjent med de relevante bestemmelsene i 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 nærings-

middeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 

om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 

29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 

30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og 

annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt 

regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 

1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 

96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at fiskerivarene som er beskrevet ovenfor, er produsert i samsvar med nevnte krav, og særlig at fartøyet er 

oppført på listen over fartøyer som import til Unionen er tillatt fra (er «oppført på EUs liste»), 

−  fartøyet benytter et program som er basert på prinsippene for risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i 

samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  fiskerivarene er fanget av og behandlet om bord på fartøyer, ilandført, håndtert og eventuelt bearbeidet, foredlet, 

fryst og tint på en hygienisk måte som oppfyller kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel I–IV i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 853/2004; innvoller og deler som kan utgjøre en fare for menneskers helse, er fjernet så raskt som mulig 

og holdt atskilt fra produkter som er beregnet på konsum, 

−  fiskerivarene oppfyller helsestandardene fastsatt i avsnitt VIII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

og eventuelt kriteriene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om 

mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1), 

−  fiskerivarene er emballert, lagret og transportert i samsvar med avsnitt VIII kapittel VI–VIII i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 853/2004, 

−  fiskerivarene er merket i samsvar med avsnitt I i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004, 

−  fiskerivarene oppfyller garantiene for levende dyr og produkter av disse, dersom de kommer fra akvakultur, som er 

fastsatt i henhold til planene for overvåking av restmengder framlagt i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF av 

29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr 

og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 

91/664/EØF (EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10), særlig artikkel 29, og 

−  fryste fiskerivarer er holdt ved en temperatur på –18 °C eller lavere i alle deler av varen; hel fisk som opprinnelig er 

fryst i saltlake beregnet på konservering, kan imidlertid holde en temperatur på –9 °C eller lavere. 

 

  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/145 

 

STAT Fiskerivarer 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

Merknader 
 

Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

Del I:  

−  Felt I.2: Et entydig dokumentnummer i henhold til egen klassifisering. 

−  Felt I.5: Navnet på og adressen (sted og postnummer) til den fysiske eller juridiske person som forsendelsen importeres 

direkte til i bestemmelsesmedlemsstaten. 

−  Felt I.7: Flaggstaten til fartøyet som utsteder dette dokumentet. 

−  Felt I.11: Navn og godkjenningsnummer som oppført i samsvar med artikkel 10 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav ved 

innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18), for det 

fartøyet som fiskerivarene importeres direkte fra. 

−  Felt I.20: Sett kryss i ruten for «Hermetikkindustri» for hel fisk som opprinnelig er fryst i saltlake ved –9 °C eller ved en 

temperatur som er høyere enn –18 °C og er beregnet på konservering i samsvar med kravene i avsnitt VIII kapittel I nr. ll 

punkt 7 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. Sett kryss i ruten for «Konsum» i de andre tilfellene. 

−  Felt I.25: Sett inn relevant(e) HS-kode(r) og bruk posisjoner som f.eks. 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 

0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 eller 2106. 

−  Felt I.25: Type behandling: Angi om varene er kjølt, fryst eller foredlet. 

(*) Omfatter fiskefartøyer, fabrikkskip, frysefartøyer og kjølefartøyer. 

Skipsfører   

 Navn (med blokkbokstaver):  

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  

  



Nr. 80/146 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

DEL III 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE KJØLTE, FRYSTE ELLER 

BEARBEIDEDE FROSKELÅR BEREGNET PÅ KONSUM I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/147 

 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg  Type behandling 

   Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 

       
  



Nr. 80/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 

STAT 

Mal FRG 

Kjølte, fryste eller bearbeidede froskelår beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 

D
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Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 

15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, 

(EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 

90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig 

kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at froskelårene beskrevet ovenfor er produsert i samsvar med de nevnte kravene, særlig at de 

−  kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for 

risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  er behandlet og eventuelt bearbeidet, emballert og lagret på en hygienisk måte i samsvar med kravene i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004, og 

−  kommer fra frosker som er avblødd, bearbeidet og eventuelt kjølt, fryst eller foredlet, emballert og lagret på en 

hygienisk måte i samsvar med kravene i avsnitt XI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

 

 Merknader  

 Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

 Del I:  

 −  Felt I.25: Sett inn relevant KN-kode, for eksempel 0208 90 70, 0210 99 39 eller 1602 90 99. 

−  Felt I.25: Type behandling: fersk, behandlet. 

 Del II:  

 −  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 
Offentlig inspektør 

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/149 

 

DEL IV 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE SNEGLER UTEN HUS 

ELLER SOM ER KJØLT, FRYST, KOKT, BEARBEIDET ELLER KONSERVERT, BEREGNET PÅ KONSUM, I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
  



Nr. 80/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg  Type behandling 

   Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 

       
  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/151 

 

 

STAT 

Mal SNS 

Snegler uten hus eller som er kjølt, fryst, kokt, bearbeidet eller 

konservert, beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
ta

s
jo

n
 

 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 

15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) 

nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF 

og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF 

(forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at sneglene beskrevet ovenfor er produsert i samsvar med de nevnte kravene, særlig at de 

−  kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for risikoanalyse 

og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  er behandlet og eventuelt bearbeidet, emballert og lagret på en hygienisk måte i samsvar med kravene i vedlegg 

II til forordning (EF) nr. 852/2004, og 

−  er behandlet og dersom det er relevant, har fått fjernet huset, er kokt, bearbeidet, konservert, fryst, emballert og 

lagret på en hygienisk måte i samsvar med kravene i avsnitt XI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 
 

 Merknader 

 Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

 Del I:  

 −  Felt I.25: Sett inn relevant HS-/KN-kode, for eksempel 0307 60 00 eller 1605. 

−  Felt I.25: Type behandling: fersk, behandlet. 

 Del II:  

 −  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 
Offentlig inspektør 

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  

  



Nr. 80/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

DEL V 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE SMELTET ANIMALSK 

FETT OG FETTGREVER BEREGNET PÅ KONSUM I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/153 

 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg  Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 

       
  



Nr. 80/154 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 STAT Smeltet animalsk fett og fettgrever beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 
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 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 

15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, 

(EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 

90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig 

kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at det smeltede animalske fettet og fettgrevene beskrevet ovenfor er produsert i samsvar med de nevnte 

kravene, særlig 

−  at de kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for 

risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  at de er behandlet og eventuelt bearbeidet, emballert og lagret på en hygienisk måte i samsvar med kravene i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004, og 

−  at de oppfyller kravene i avsnitt XII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 
 

 II.2. Dyrehelseattestasjon 

 

 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at det smeltede animalske fettet og fettgrevene beskrevet ovenfor 

oppfyller følgende krav og kommer fra 

II.2.1. enten tredjestater, territorier og deler av slike som er oppført på listen som er godkjent for eksport til Unionen 

av ferskt kjøtt i samsvar med del I i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om 

fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er godkjent med hensyn til innførsel til Den 

europeiske union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav om utstedelse av veterinærattest (EUT L 73 av 20.3.2010, 

s. 1), 

II.2.1. eller tredjestater, territorier og deler av slike som er godkjent for eksport til Unionen av ferskt fjørfekjøtt i 

samsvar med del 1 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en 

liste over tredjestater, territorier, soner eller områder fra hvilke fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og føres i 

transitt gjennom Fellesskapet, og om krav til veterinærattester (EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1), 

II.2.1. eller tredjestater, territorier og deler av slike som er godkjent for eksport til Unionen av kjøttprodukter fra de 

aktuelle artene, med forbehold for anvendelsen av behandlingen som angitt for den dyrearten kjøttproduktet kommer 

fra, og er oppført på listen over tredjestater og territorier i del 1 i vedlegg II til 

kommisjonsvedtak 2007/777/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår samt 

sertifikatmaler for import fra tredjestater av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på 

konsum og om oppheving av vedtak 2005/432/EF (EUT L 312 av 30.11.2007, s. 49). 

 Merknader  

 Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

 Del I:  

 −  Felt I.25: Sett inn relevant HS-/KN-kode, for eksempel 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 00, 1516 10, 1517, 1518 00 91, 

1518 00 95, 1518 00 99 eller 2301. 

  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/155 

 

 STAT Smeltet animalsk fett og fettgrever beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 Del II:  

 −  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 
Offentlig veterinær 

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  

  



Nr. 80/156 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

DEL VI 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE GELATIN BEREGNET PÅ 

KONSUM I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

D
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l 

I:
 O
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/157 

 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg  Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 

       

  



Nr. 80/158 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 

STAT 

Mal GEL 

Gelatin beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
ta

s
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n
 

 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) nr. 852/2004 av  

29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT 

L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll 

og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt 

regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 

2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 

1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF 

og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at gelatinen beskrevet ovenfor er produsert i samsvar med de nevnte kravene, særlig at 

−  den kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for 

risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  den er produsert av råstoffer som oppfylte kravene i avsnitt XIV kapittel I og II i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

−  den er framstilt i samsvar med kravene fastsatt i avsnitt XIV kapittel III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

−  den oppfyller kriteriene i avsnitt XIV kapittel IV i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 og i kommisjons-

forordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1), 

(1) og dersom den kommer fra storfe, sauer og geiter, 

stammer den fra dyr som har gjennomgått kontroll ante mortem og post mortem, 

(1) og unntatt med hensyn til gelatin fra huder eller skinn, 

(1) enten 

−  [den kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 

29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse statane på 

grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med ubetydelig BSE-

risiko, 

−  gelatinen inneholder ikke og stammer ikke fra spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1)(2), 

−  gelatinen inneholder ikke og stammer ikke fra mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, unntatt 

med hensyn til gelatin fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat eller region som er 

klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, der det ikke har 

forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

−  dyrene som gelatinen stammer fra, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller 

avlivet med samme metode, eller slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, unntatt dersom dyrene er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i 

en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig 

BSE-risiko, 

−  (1) [dyrene som gelatinen stammer fra, kommer fra en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 

2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, og dyrene er ikke blitt fôret med kjøttbeinmel 

eller fettgrever, i henhold til definisjonen i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr], 

 

  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/159 

 

STAT 

Mal GEL 

Gelatin beregnet på konsum 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 −  (1) [dyrene som gelatinen stammer fra, kommer fra en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 

2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, og gelatinen er produsert og håndtert på en 

måte som sikrer at den ikke inneholder og ikke er forurenset med nerve- eller lymfevev som eksponeres under 

utbeiningen.]] 

(1) eller 

−  [den kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 

29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse statane på 

grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med kontrollert BSE-

risiko, 

−  dyrene som gelatinen stammer fra, er ikke slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et 

avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, 

−  gelatinen inneholder ikke og stammer ikke fra spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, eller fra mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter.] 

(1) eller 

−  [den kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 

om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse statane på grunnlag av 

BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, 

−  dyrene som gelatinen stammer fra, er ikke blitt fôret med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, i henhold 

til definisjonen i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr, 

−  dyrene som gelatinen stammer fra, er ikke slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et 

avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, 

−  gelatinen stammer ikke fra 

(i)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001, 

(ii)  nerve- eller lymfevev som eksponeres under utbeiningen, 

(iii)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter.] 

Merknader  

Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføring-

sforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

Del I:  

−  Felt I.25: Sett inn relevant(e) HS-kode(r) og bruk posisjoner som f.eks. 3503. 

Del II:  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fjerning av spesifisert risikomateriale kreves ikke dersom gelatinen stammer fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og 

slaktet i en tredjestat eller region i en tredjestat som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller 

region med ubetydelig BSE-risiko. 

−  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

Offentlig veterinær  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  

  



Nr. 80/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

DEL VII 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE KOLLAGEN BEREGNET 

PÅ KONSUM I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

D
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets 

referansenr. 

I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 

  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/161 

 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg  Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 

       

  



Nr. 80/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 

STAT 

Mal COL 

Kollagen beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 

D
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l 
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: 
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 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 

15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, 

(EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 

90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig 

kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at kollagenet beskrevet ovenfor er produsert i samsvar med de nevnte kravene, særlig at 

−  det kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for 

risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  det er produsert av råstoffer som oppfylte kravene i avsnitt XV kapittel I og II i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004, 

−  det er framstilt i samsvar med kravene fastsatt i avsnitt XV kapittel III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

−  det oppfyller kriteriene i avsnitt XIV kapittel IV i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 og i kommisjons-

forordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1), 

(1) og dersom det kommer fra storfe, sauer og geiter, 

stammer det fra dyr som har gjennomgått kontroll ante mortem og post mortem, 

(1) og unntatt med hensyn til kollagen fra huder eller skinn, 

(1) enten 

−  [det kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 

29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse statane på 

grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med ubetydelig BSE-

risiko, 

−  kollagenet inneholder ikke og stammer ikke fra spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1)(2), 

−  gelatinen inneholder ikke og stammer ikke fra mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, unntatt 

med hensyn til gelatin fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat eller region som er 

klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, der det ikke har 

forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

−  dyrene som kollagenet stammer fra, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller 

avlivet med samme metode, eller slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, unntatt dersom dyrene er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i 

en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig 

BSE-risiko, 

−  (1) [dyrene som kollagenet stammer fra, kommer fra en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 

2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, og dyrene er ikke blitt fôret med kjøttbeinmel 

eller fettgrever, i henhold til definisjonen i OIEs helseregelverk for landdyr], 

 

  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/163 

 

STAT 

Mal GEL 

Gelatin beregnet på konsum 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 −  (1) [dyrene som kollagenet stammer fra, kommer fra en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 

2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, og kollagenet er produsert og håndtert på en 

måte som sikrer at det ikke inneholder og ikke er forurenset med nerve- eller lymfevev som eksponeres under 

utbeiningen.]] 

(1) eller 

−  [det kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 

29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse statane på 

grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med kontrollert BSE-

risiko, 

−  dyrene som kollagenet stammer fra, er ikke slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et 

avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, 

−  kollagenet inneholder ikke og stammer ikke fra spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, eller fra mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer 

eller geiter.] 

(1) eller 

−  [det kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om 

fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse statane på grunnlag av BSE-

risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, 

−  dyrene som kollagenet stammer fra, er ikke blitt fôret med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til 

definisjonen i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr, 

−  dyrene som kollagenet stammer fra, er ikke slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et 

avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, 

−  kollagenet stammer ikke fra 

(i)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001, 

(ii)  nerve- eller lymfevev som eksponeres under utbeiningen, 

(iii)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter.] 

Merknader 

Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomførings-

forordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

Del I:  

−  Felt I.25: Dette sertifikatet kan også brukes ved import av tarmer av kollagen. 

−  Felt I.25: Sett inn relevant(e) HS-kode(r) og bruk posisjoner som f.eks. 3504 eller 3917. 

Del II:  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fjerning av spesifisert risikomateriale kreves ikke dersom kollagenet stammer fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd 

og slaktet i en tredjestat eller region i en tredjestat som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller 

region med ubetydelig BSE-risiko. 

−  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

Offentlig veterinær  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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DEL VIII 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE RÅSTOFFER TIL 

PRODUKSJON AV GELATIN OG KOLLAGEN BEREGNET PÅ KONSUM I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
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STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Varenes art  Kjølelager 

 Produksjonsanlegg   

 Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 
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STAT 

Mal RCG  

Råstoffer til produksjon av kollagen og gelatin beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 
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 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 

15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, 

(EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 

90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig 

kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at råstoffene beskrevet ovenfor oppfyller de nevnte kravene, særlig at 

−  (1) [bein, huder og skinn fra tamme produksjonsdrøvtyggere, svin og fjørfe samt sener beskrevet ovenfor stammer 

fra dyr som er blitt slaktet i et slakteri, og hvis skrotter er funnet egnet til konsum etter kontroll ante mortem og post 

mortem,] 

og/eller 

−  (1) [bein, huder og skinn fra viltlevende vilt beskrevet ovenfor stammer fra felte dyr hvis skrotter er funnet egnet til 

konsum etter kontroll post mortem,] 

og/eller 

−  (1) [skinn og bein av fisk beskrevet ovenfor stammer fra anlegg som framstiller fiskerivarer for konsum som er 

godkjent for eksport,] 

(1) og dersom de kommer fra storfe, sauer og geiter, 

−  stammer de fra dyr som har gjennomgått kontroll ante mortem og post mortem, 

(1) og unntatt for huder og skinn fra drøvtyggere, 

(1) enten 

−  [de kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 

29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse statane på 

grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med ubetydelig BSE-

risiko, 

−  de inneholder ikke og stammer ikke fra spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1)(6), 

−  de inneholder ikke og stammer ikke fra mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, unntatt med 

hensyn til råstoffer fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat eller region som er klassifisert i 

samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, der det ikke har forekommet 

nasjonale tilfeller av BSE, 

−  dyrene som råstoffene stammer fra, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller 

avlivet med samme metode, eller slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt 

stavformet instrument føres inn i kraniehulen, unntatt dersom dyrene er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i 

en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig 

BSE-risiko, 
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STAT 

Mal RCG  

Råstoffer til produksjon av kollagen og gelatin beregnet på konsum 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 −  (1) [dyrene som råstoffene stammer fra, kommer fra en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 

2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, og dyrene er ikke blitt fôret med kjøttbeinmel 

eller fettgrever, i henhold til definisjonen i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr], 

−  (1) [dyrene som råstoffene stammer fra, kommer fra en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 

2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, og råstoffene er produsert og håndtert på en 

måte som sikrer at de ikke inneholder og ikke er forurenset med nerve- eller lymfevev som eksponeres under 

utbeiningen.] 

(1) eller 

−  [de kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 

29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse statane på 

grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med kontrollert BSE-

risiko, 

−  dyrene som råstoffene fra storfe, sauer og geiter beregnet på eksport kommer fra, er ikke slaktet etter bedøving 

ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, 

−  råstoffene fra storfe, sauer og geiter inneholder ikke og stammer ikke fra spesifisert risikomateriale som definert i 

nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, eller fra mekanisk utbeinet kjøtt fra 

bein fra storfe, sauer eller geiter.] 

(1) eller 

−  [de kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 

29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse statane på 

grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-

risiko, 

−  dyrene som råstoffene stammer fra, er ikke blitt fôret med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, i henhold 

til definisjonen i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr, 

−  dyrene som råstoffene fra storfe, sauer og geiter kommer fra, er ikke slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av 

sentralnervevev ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen, 

−  råstoffene stammer ikke fra 

(i)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001, 

(ii)  nerve- eller lymfevev som eksponeres under utbeiningen, 

(iii)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter.] 

II.2. Dyrehelseattestasjon(1) 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at råstoffene beskrevet ovenfor 

II.2.1. består av animalske produkter som oppfyller kravene til dyrehelse nedenfor, 

II.2.2. kommer fra følgende stat/stater eller region/regioner i denne/disse staten/statene (1): enten [: ..........................] (1) 

eller [ ] (2) (3) (4) fra 

(1) enten [II.2.2.1.  dyr som kommer fra driftsenheter og har vært holdt på dette territoriet siden fødselen eller i minst tre 

måneder før slakting, og 

 (1) enten  [i)  stammer fra arter som er nevnt i kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om 

fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er godkjent med hensyn 

til innførsel til Den europeiske union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav om utstedelse av 

veterinærattest (EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1), som oppfyller alle relevante krav til dyrehelse ved 

import fastsatt i nevnte forordning, og som ble slaktet for konsum på en dato da import til 

Unionen av ferskt kjøtt fra dyr av disse artene var tillatt fra staten eller territoriet i den aktuelle 

staten i samsvar med kolonne 8 i del 1 i vedlegg II til nevnte forordning,] 
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STAT 

Mal RCG  

Råstoffer til produksjon av kollagen og gelatin beregnet på konsum 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 (1) eller  [ii)  stammer fra arter som er nevnt i kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 av 9. februar 2009 om 

fastsettelse av en liste over tredjestater eller deler av tredjestater med sikte på import til eller 

transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt fra viltlevende dyr av leporidefamilien, viltlevende 

landpattedyr og oppdrettskaniner, og om krav om utstedelse av veterinærattest (EUT L 39 av 

10.2.2009, s. 12), som oppfyller alle relevante krav til dyrehelse ved import fastsatt i nevnte 

forordning.] 

(1) eller  

 [II.2.2.1.  fjørfe som har vært holdt på dette territoriet siden klekkingen, eller som er importert som daggamle 

kyllinger eller slaktefjørfe fra en eller flere tredjestater som er oppført for denne varen i del 1 i vedlegg I 

til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en liste over 

tredjestater, territorier, soner eller områder fra hvilke fjørfe eller fjørfeprodukter kan importeres til og 

føres i transitt gjennom Fellesskapet, og om krav til veterinærattester (EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1), 

på vilkår som minst tilsvarer vilkårene i nevnte forordning som oppfyller alle relevante krav til 

dyrehelse ved import fastsatt i nevnte forordning, og som ble slaktet for konsum på en dato da import 

til Unionen av kjøtt fra dyr av disse artene var tillatt fra staten eller territoriet i den aktuelle staten i 

samsvar med kolonne 6 B i del 1 i vedlegg I til nevnte forordning. ] 

(1) eller  

 [II.2.2.1.  dyr som er felt i naturen på dette territoriet(5) og fanget og felt i et område 

(i)  der det i en radius på 25 km ikke har vært noen tilfeller/utbrudd av noen av følgende 

sykdommer som dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle disease 

eller sterkt sykdomsframkallende aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller 

afrikansk svinepest i de siste 40 dagene, og 

(ii)  som ligger over 20 km fra grensen til et annet område i en stat eller en del av en stat, som på 

disse datoene ikke er godkjent til å eksportere disse råstoffene til Unionen, og 

(iii)  som innen 12 timer etter fellingen ble transportert for kjøling enten til en innsamlingssentral og 

umiddelbart deretter til et viltbehandlingsanlegg, eller direkte til et viltbehandlingsanlegg,] 

II.2.3 er blitt framstilt på en virksomhet der det innenfor en radius på 10 km ikke har vært noen tilfeller/utbrudd av 

følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle disease eller sterkt 

sykdomsframkallende aviær influensa og klassisk eller afrikansk svinepest i de siste 30 dagene, eller dersom det 

har vært et tilfelle av en av disse sykdommene, er tilberedning av råstoffer for eksport til Unionen blitt godkjent 

først etter at alt kjøtt er fjernet, og virksomheten er fullstendig rengjort og desinfisert under tilsyn av en offentlig 

veterinær, 

II.2.4. er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene fastsatt ovenfor, og er 

blitt håndtert for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, og 

II.2.5. er transportert i rene og forseglede containere eller lastebiler. 

Merknader 

Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomførings-

forordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

Del I:  

−  Felt I.8: Angi koden for territoriet som oppført i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 og/eller i del 1 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 119/2009 og/eller i del 1 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 206/2010. 

−  Felt I.25: Sett inn relevant(e) HS-kode(r), for eksempel 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 

4101,4102 eller 4103. 

−  Felt I.25:  Varenes art: huder, skinn, bein og sener. 

Produksjonsanlegg: omfatter slakteri, fabrikkskip, nedskjæringsanlegg, viltbehandlingsanlegg 

og foredlingsanlegg. 
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STAT 

Mal RCG  

Råstoffer til produksjon av kollagen og gelatin beregnet på konsum 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

Del II:  

(1) Stryk det som ikke passer. Når det gjelder produkter som stammer fra fiskerivarer, bør hele del II.2 utgå. 

(2) Eksportstatens eller territoriets eller sonens navn og ISO-kode som fastsatt i 

−  vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer 

beregnet på konsum (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18), 

−  vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008, 

−  del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009, 

−  del 1 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 206/2010. 

(3) Dersom deler av materialene stammer fra dyr som kommer fra en annen eller andre tredjestater oppført i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010 ved import av denne varen til EU, skal koden(e) til staten(e) eller territoriet/territoriene og til 

tredjestaten der dyrene er slaktet, angis (materialet kan ikke komme fra en stat eller et territorium som har tilleggsgaranti A 

eller F som angitt i kolonne 5 i nevnte vedlegg). 

(4) Dersom kjøttet stammer fra slaktefjørfe som kommer fra en annen eller andre tredjestater oppført i del 1 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 798/2008 ved import av denne varen til EU, skal koden(e) til staten(e) eller territoriet/territoriene og til 

tredjestaten der fjørfeet er slaktet, angis. 

(5) Bare for stater som Unionen kan importere viltkjøtt til konsum av de samme dyreartene fra. 

(6) Fjerning av spesifisert risikomateriale kreves ikke dersom råstoffene stammer fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd 

og slaktet i en tredjestat eller region i en tredjestat som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller 

region med ubetydelig BSE-risiko. 

−  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

Merk:  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i EU: Denne attesten er bare til veterinærformål og skal følge 

forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. Forsendelsen skal transporteres direkte til bestemmelsespro-

duksjonsanlegget. 

Offentlig veterinær  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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DEL IX 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE BEHANDLEDE 

RÅSTOFFER TIL PRODUKSJON AV GELATIN OG KOLLAGEN BEREGNET PÅ KONSUM I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  Opprinnelses-

region 

Kode I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
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STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Varenes art  Kjølelager 

 Produksjonsanlegg   

 Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 
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STAT 

Mal TCG  

Behandlede råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen beregnet 

på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 
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 Undertegnede attesterer at de behandlede råstoffene beskrevet ovenfor oppfyller følgende krav: 

−  De stammer fra virksomheter som er oppført på en liste av vedkommende myndighet og er under dens 

kontroll, 

og 

−  (1) [bein, huder og skinn fra tamme produksjonsdrøvtyggere, svin og fjørfe beskrevet ovenfor stammer fra dyr 

som er blitt slaktet i et slakteri, og hvis skrotter er funnet egnet til konsum etter kontroll ante mortem og post 

mortem,] 

(1) og/eller 

−  [bein, huder og skinn fra viltlevende vilt beskrevet ovenfor stammer fra dyr hvis skrotter er funnet egnet til 

konsum etter kontroll post mortem,] 

(1) og/eller 

−  [skinn og bein fra fisk beskrevet ovenfor stammer fra anlegg som framstiller fiskerivarer for konsum som er 

godkjent for eksport,] 

og 

(1) enten 

−  [de er tørkede bein fra arter av storfe, sau, geit, svin og dyr av hestefamilien, herunder produksjonsdyr og ville 

dyr, fjørfe, herunder strutsefugler og fuglevilt, til produksjon av gelatin og kollagen, og de stammer fra friske 

dyr slaktet i et slakteri og er behandlet på følgende måte: 

(1) enten 

−  [Knust til biter på ca. 15 mm og avfettet i varmt vann ved en temperatur på minst 70 °C i minst 30 minutter, 

minst 80 °C i minst 15 minutter, eller minst 90 °C i minst 10 minutter, separert og deretter vasket og tørket i 

minst 20 minutter i en strøm av varmluft med en utgangstemperatur på minst 350 °C, eller i 15 minutter i en 

strøm av varmluft med en utgangstemperatur på over 700 °C.] 

(1) eller  [Soltørket i minst 42 døgn ved en gjennomsnittstemperatur på minst 20 °C.] 

(1) eller  [Syrebehandlet slik at pH-verdien har vært holdt under 6 i hele materialet i minst én time før tørking.] 

(1) eller  [Dersom de er huder og skinn fra drøvtyggende produksjonsdyr, skinn fra svin, skinn fra fjørfe eller huder og 

skinn fra viltlevende vilt, stammer de fra friske dyr og de 

(1) enten 

−  [har gjennomgått behandling med base som sikrer en pH > 12 i hele materialet, og deretter salting i minst sju 

døgn,] 

(1) eller  [ble tørket i minst 42 døgn ved en temperatur på minst 20 ºC,] 

(1) eller  [har gjennomgått syrebehandling som gir minst en pH på under 5 i hele materialet i minst én time,] 

(1) eller  [har gjennomgått behandling med base som sikrer en pH > 12 i hele materialet i minst åtte timer,]] 

(1) eller  [dersom de er bein, huder eller skinn fra drøvtyggende produksjonsdyr, skinn fra svin, skinn fra fjørfe eller 

huder og skinn fra viltlevende vilt fra tredjestater, deler av tredjestater eller regioner av tredjestater nevnt i 

artikkel 15 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 av 5. mars 2019 om lister over 

tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum 

til Den europeiske union, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse 

listene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 31), har de gjennomgått en annen behandling enn dem som er angitt 

ovenfor, og de kommer fra virksomheter som er registrert eller godkjent i samsvar med forordning (EF) 

nr. 852/2004 eller i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, 
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STAT 
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Behandlede råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen beregnet 

på konsum 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 (1) og dersom de kommer fra storfe, sauer og geiter, 

− stammer de fra dyr som har gjennomgått kontroll ante mortem og post mortem, 

(1) og unntatt for huder og skinn fra drøvtyggere, 

(1) enten 

− [de kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF 

av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko, 

− de inneholder ikke og stammer ikke fra spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 

31.5.2001, s. 1)(4), 

− de inneholder ikke og stammer ikke fra mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, 

unntatt med hensyn til behandlede råstoffer fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en 

stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko, der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

− dyrene som de behandlede råstoffene stammer fra, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av 

sentralnervevev ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, unntatt dersom dyrene 

er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 

2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, 

− (1) [dyrene som de behandlede råstoffene stammer fra, kommer fra en stat eller region som er 

klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, og 

dyrene er ikke blitt fôret med kjøttbeinmel eller fettgrever, i henhold til definisjonen i Verdens 

dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr], 

− (1) [dyrene som de behandlede råstoffene stammer fra, kommer fra en stat eller region som er 

klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, og 

produktene er produsert og håndtert på en måte som sikrer at de ikke inneholder og ikke er forurenset 

med nerve- eller lymfevev som eksponeres under utbeiningen,]] 

(1) eller 

− [de kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF 

av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med 

kontrollert BSE-risiko, 

− dyrene som de behandlede råstoffene fra storfe, sauer og geiter beregnet på eksport kommer fra, er ikke 

slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt stavformet instrument føres 

inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, 

− de behandlede råstoffene fra storfe, sauer og geiter inneholder ikke og stammer ikke fra spesifisert 

risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001, eller fra mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter,] 

(1) eller 

− [de kommer fra en stat eller en region som er klassifisert i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF 

av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84) som en stat eller region med 

ikke-fastsatt BSE-risiko, 

− dyrene som de behandlede råstoffene stammer fra, er ikke blitt fôret med kjøttbeinmel eller fettgrever fra 

drøvtyggere, i henhold til definisjonen i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr, 
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 − dyrene som de behandlede råstoffene fra storfe, sauer og geiter kommer fra, er ikke slaktet etter 

bedøving ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i 

kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, 

− de behandlede råstoffene stammer ikke fra 

(i)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001, 

(ii)  nerve- eller lymfevev som eksponeres under utbeiningen, 

(iii)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter.]] 

II.2. Dyrehelseattestasjon(1) 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at de behandlede råstoffene beskrevet ovenfor 

II.2.1. består av animalske produkter som oppfyller kravene til dyrehelse nedenfor, 

II.2.2. kommer fra følgende stat/stater eller region/regioner i denne/disse staten/statene (1) [:  ........................................ ] 

(1) eller [  ] (2) (3), 

II.2.3 er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene fastsatt ovenfor, og er 

blitt håndtert for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 

II.2.4. er transportert i rene og forseglede containere eller lastebiler. 

Merknader  

Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomførings-

forordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

Del I:  

−  Felt I.8: Angi koden til territoriet som angitt 

−  i del 1 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en liste over 

tredjestater, territorier, soner eller områder fra hvilke fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og føres i transitt 

gjennom Fellesskapet, og om krav til veterinærattester (EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1), eller 

−  i del 1 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 om fastsettelse av en liste over tredjestater eller deler av 

tredjestater med sikte på import til eller transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt fra viltlevende dyr av leporidefamilien, 

viltlevende landpattedyr og oppdrettskaniner, og om krav om utstedelse av veterinærattest (EUT L 39 av 10.2.2009,  

s. 12), eller 

−  i del 1 i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av lister over 

tredjestater, territorier eller deler av slike som er godkjent med hensyn til innførsel til Den europeiske union av visse dyr 

og ferskt kjøtt, og om krav om utstedelse av veterinærattest (EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1). 

−  Felt I.25: Sett inn relevant(e) HS-kode(r), for eksempel 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 

eller 4103. 

−  Felt I.25:  Varenes art: huder, skinn, bein og sener. 

Produksjonsanlegg: omfatter slakteri, fabrikkskip, nedskjæringsanlegg, viltbehandlingsanlegg og 

foredlingsanlegg. 

Godkjenningsnummer: dersom det er relevant. 
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Mal TCG  

Behandlede råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen beregnet 

på konsum 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. ll.b. 

Del II: 
 

(1) Stryk det som ikke passer. Når det gjelder produkter som stammer fra fiskerivarer, bør hele del II.2 utgå. 

(2) Eksportstatens eller territoriets eller sonens navn og ISO-kode som fastsatt i 

−  del 1 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 206/2010, 

−  vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008, 

−  del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

(3) Dersom deler av materialene stammer fra dyr som kommer fra en annen eller andre tredjestater eller regioner i 

tredjestater oppført i artikkel 15 eller 16 (bare dersom de er behandlet som fastsatt i del II.1) i gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/626, skal koden(e) til staten(e) eller regionen(e) angis. 

(4) Fjerning av spesifisert risikomateriale kreves ikke dersom de behandlede råstoffene stammer fra dyr som er født, 

oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en tredjestat eller region i en tredjestat som er klassifisert i samsvar med 

vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko. 

−  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

Merk:  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i EU: Denne attesten er bare til veterinærformål og skal følge 

forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. Forsendelsen skal transporteres direkte til bestemmelses-

produksjonsanlegget. 

−  Transporttiden kan medregnes i behandlingens varighet. 

Offentlig veterinær  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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DEL X 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE HONNING OG ANDRE 

BIAVLSPRODUKTER BEREGNET PÅ KONSUM I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
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STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg  Type behandling 

   Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 
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STAT 

Mal HON 

Honning og andre biavlsprodukter beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 

D
e
l 

II
: 

A
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s
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s
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n
 

 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) nr. 852/2004 av 

29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT 

L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll 

og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt 

regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 

1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF 

og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at honningen og de andre biavlsproduktene beskrevet ovenfor er produsert i samsvar med de nevnte kravene, 

særlig at de 

−  kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for risikoanalyse og 

kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  er behandlet og eventuelt bearbeidet, emballert og lagret på en hygienisk måte i samsvar med kravene i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 852/2004, og 

−  de oppfyller garantiene for levende dyr og produkter av disse som er fastsatt i henhold til planene for overvåking av 

restmengder framlagt i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes 

med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter, og om oppheving av 

direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10), 

særlig artikkel 29. 

 

 Merknader 

 Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

 Del I:  

 −  Felt I.11: Avsendersted: Med «Godkjenningsnr.» forstås registreringsnummer. 

−  Felt I.25: Sett inn relevant(e) HS-kode(r) og bruk posisjoner som f.eks. 0409, 0410, 0510, 1521, 1702 eller 2106. 

−  Felt I.25: Type behandling: Angi «sonikering», «homogenisering», «ultrafiltrering», «pasteurisering», «ingen varmebehandling». 

 Del II:  

 −  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 
Offentlig inspektør 

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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DEL XI 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE HØYT FOREDLET 

KONDROITINSULFAT, HYALURONSYRE, ANDRE HYDROLYSERTE BRUSKPRODUKTER, KITOSAN, GLUKOSAMIN, 

LØYPE, FISKELIM OG AMINOSYRER BEREGNET PÅ KONSUM I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
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STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg  Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 
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STAT 

Mal HRP 

Høyt foredlet kondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserte 

bruskprodukter, kitosan, glukosamin, løype, fiskelim og aminosyrer 

beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 
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 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 

15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, 

(EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 

90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig 

kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at de høyt foredlede produktene beskrevet ovenfor er produsert i samsvar med de nevnte kravene, særlig 

−  at de kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for 

risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  at de er behandlet og eventuelt bearbeidet, emballert og lagret på en hygienisk måte i samsvar med kravene i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  at de oppfyller kravene i avsnitt XVI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og 

−  (1) dersom det dreier seg om aminosyrer, at 

(i) menneskehår ikke er brukt som kilde for framstilling av dem, og 

(ii) at de er i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om 

tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16). 

 

 Merknader 

 Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomførings-

forordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

 Del I:  

 −  Felt I.25: Sett inn relevant(e) HS-kode(r) og bruk posisjoner som f.eks. 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 eller 3503. 

 Del II:  

 (1)  Stryk det som ikke passer. 

−  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 
Offentlig veterinær 

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  

  



Nr. 80/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

DEL XII 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE KRYPDYRKJØTT 

BEREGNET PÅ KONSUM I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/183 

 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg  Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 

       
  



Nr. 80/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 STAT Krypdyrkjøtt beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 

D
e
l 

II
: 
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 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) nr. 852/2004 av  

29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT  

L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og 

annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler 

for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 

2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 

2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og 

(EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at krypdyrkjøttet beskrevet ovenfor er produsert i samsvar med de nevnte kravene, særlig 

− at krypdyrkjøttet kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for 

risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

− at krypdyrkjøttet er behandlet og eventuelt bearbeidet, emballert og lagret på en hygienisk måte i samsvar med 

kravene i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004, 

− at krypdyrkjøttet er kontrollert for forekomst av salmonella ved hjelp av prøvetakings- og prøvingsmetoder som gir 

minst samme garanti som kravene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om 

mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1), 

− at krypdyrkjøttet kommer fra dyr som med tilfredsstillende resultater har gjennomgått kontroll ante mortem og post 

mortem fastsatt i artikkel 73 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 av 15. mars 2019 om 

fastsettelse av ensartede praktiske ordninger for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk 

opprinnelse beregnet på konsum i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625, og om 

endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder offentlig kontroll (EUT L 131 av 17.5.2019, 

s. 51), 

− (1) dersom det dreier seg om krokodille- eller alligatorkjøtt, at skrotten er undersøkt med negativt resultat under 

kontroll post mortem for forekomst av Trichinella spp. i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 2015/1375 av 10. august 2015 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt (EUT L 212 

av 11.8.2015, s. 7), og 

− at, dersom det er relevant, næringsmiddelet er tillatt på unionsmarkedet i samsvar med artikkel 6 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1) og er oppført på EU-

listen over nye næringsmidler. 

 

 Merknader 

 Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

 Del I:  

 −  Felt I.25: Sett inn relevant HS-/KN-kode, for eksempel 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 eller 1603 

  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/185 

 

 STAT Krypdyrkjøtt beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 
Del II:  

 (1)  Stryk det som ikke passer. 

−  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 
Offentlig veterinær 

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  

  



Nr. 80/186 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

DEL XIII 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE INSEKTER BEREGNET PÅ 

KONSUM I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/187 

 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Nedskjæringsanlegg/produksjonsanlegg  Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 

       
  



Nr. 80/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 STAT Mal – Insekter beregnet på konsum 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 
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 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) nr. 852/2004 av  

29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT 

L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll 

og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt 

regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 

2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 

1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF 

og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at insektene beskrevet ovenfor er produsert i samsvar med de nevnte kravene, særlig 

−  at de kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for 

risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  at de er behandlet og eventuelt bearbeidet, emballert og lagret på en hygienisk måte i samsvar med kravene i 

vedlegg I (primærproduksjon) eller vedlegg II (andre ledd) til forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  at de oppfyller kravene fastsatt i avsnitt XVII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, herunder med hensyn til 

bruken av substrater til fôring, 

−  dersom det er relevant, at næringsmiddelet er tillatt på unionsmarkedet i samsvar med artikkel 6 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1) og er oppført i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over 

nye næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler 

(EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

 

 Merknader 

 Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennom-

føringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

 Del I:  

 −  Felt I.25: Sett inn relevant HS-/KN-kode, for eksempel 0106 49 00, 0410 eller 2106 

 Del II:  

 (1)  Stryk det som ikke passer. 

−  Felt II.1: Et program basert på HACCP-prinsippene kreves ikke dersom produktene kommer direkte fra en primærprodusent. 

−  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 
Offentlig veterinær 

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  

  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/189 

 

DEL XIV 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE ANDRE PRODUKTER AV 

ANIMALSK OPPRINNELSE BEREGNET PÅ KONSUM SOM IKKE ER OMFATTET AV ARTIKKEL 7–25 I KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/628, I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 
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I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
  



Nr. 80/190 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg  Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 

       
  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/191 

 

 

STAT 

Mal PAO 

Andre produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som ikke er 

omfattet av artikkel 7–25 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

 II.1. Hygieneattestasjon 
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 Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 

15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) 

nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF 

og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF 

(forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og 

attesterer at produktene beskrevet ovenfor er produsert i samsvar med de nevnte kravene, særlig 

−  at de kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for 

risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

−  at de er behandlet og eventuelt bearbeidet, emballert og lagret på en hygienisk måte i samsvar med kravene i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004. 

 

 Merknader 

 Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennom-

føringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

 Del I:  

 −  Felt I.25: Sett inn relevant(e) HS-kode(r) fra Verdens tollorganisasjon. 

 Del II:  

 −  Stempel og underskrift skal være i en annen farge enn sertifikatets øvrige angivelser. 

 
Offentlig veterinær 

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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DEL XV 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN FOR Å BRINGE SPIRER OG FRØ 

BEREGNET PÅ PRODUKSJON AV SPIRER I OMSETNING 

STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
ls

e
n

 

I.1. Avsender/eksportør 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a. IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8.  I.9. Bestemmelses-

stat 

ISO I.10.  

I.11  Avsendersted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

I.12.  Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

 

I.13.  Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

Type 

Nr. 

I.18. Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 
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STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

I.20.  Varer sertifisert til    

Konsum   

   

I.21. I.22. 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde 

Samlet antall Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse       

Nr.  Kode og KN-betegnelse      

Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg  Kjølelager 

Sluttforbruker Antall kolli Nettovekt Partinr. Type emballasje 
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STAT 

Sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen for å bringe spirer og frø beregnet på 

produksjon av spirer i omsetning 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. ll.b. 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
ta

s
jo

n
 

 
Undertegnede offentlige inspektør erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 852/2004 og attesterer at 

II.1.1. (1) frøene beskrevet ovenfor er produsert under forhold som oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 852/2004, særlig de 

alminnelige hygienebestemmelsene om primærproduksjon og tilknyttede aktiviteter fastsatt i del A i vedlegg I til 

nevnte forordning, 

II.1.2. (1) spirene er produsert i virksomheter som er godkjent i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 2 i kommisjons-

forordning (EU) nr. 210/2013 av 11. mars 2013 om godkjenning av virksomheter som produserer spirer, i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 (EUT L 68 av 12.3.2013, s. 24), 

II.1.3. (1) spirene er produsert under forhold som oppfyller kravene til sporbarhet fastsatt i Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 208/2013 av 11. mars 2013 om krav til sporbarhet for spirer og frø beregnet på produksjon av 

spirer (EUT L 68 av 12.3.2013, s. 16), og overholder de mikrobiologiske kriteriene fastsatt i vedlegg I til kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 

av 22.12.2005, s. 1). 

Merknader  

Se merknadene i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for 

offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomførings-

forordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 101). 

 

 Del I:  

 −  Felt I.25: Sett inn relevant HS-kode, for eksempel 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 

34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 

21, 1209 91 eller 1214 90. 

−  Felt I.25: Produksjonsanlegg: sett inn navnet på virksomhetene som produserte spirene eller frøene. 

 Del II:  

 (1)  Stryk det som ikke passer (om det gjelder spirer eller frø). 

−  Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. Dette gjelder også for stempler, unntatt pregestempler og 

vannmerker. 

 
Offentlig inspektør 

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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VEDLEGG IV 

MALER FOR OFFISIELLE SERTIFIKATER TIL BRUK VED KONTROLL ANTE MORTEM PÅ OPPRINNELSESENHETEN 

Del I: MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT FOR LEVENDE DYR 

OFFISIELT SERTIFIKAT 

for levende dyr som transporteres til slakteriet etter kontroll ante mortem på opprinnelsesenheten i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav f) i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624(1). 

Navn på offentlig veterinær:  .............................................................................................................................................................  

Nr.:  ...................................................................................................................................................................................................  

1. Identifikasjon av dyrene 

Art:  ..............................................................................................................................................................................................  

Antall dyr:  ...................................................................................................................................................................................  

Identifikasjonsmerking:  ...............................................................................................................................................................  

2. Dyrenes opprinnelse 

Opprinnelsesenhetens adresse: ..................................................................................................................................................  

Identifikasjon av lokale(*):  ...........................................................................................................................................................  

3. Dyrenes bestemmelsessted 

Dyrene skal transporteres til følgende slakteri:  ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

med følgende transportmiddel:  ...................................................................................................................................................  

4. Andre relevante opplysninger 

 ....................................................................................................................................................................................................  

5. Erklæring 

Undertegnede erklærer at 

− dyrene beskrevet ovenfor ble undersøkt før slakting på ovennevnte driftsenhet kl.  ...............................................................  

(klokkeslett) den  (dato) og ble funnet egnet til slakting, 

− det ble gjort følgende observasjoner av dyrenes helse og velferd:  ........................................................................................  

− registrene og dokumentasjonen knyttet til disse dyrene oppfylte de lovfestede kravene og er ikke til hinder for slakting av 

dyrene, 

− jeg har kontrollert opplysningene om næringsmiddelkjeden. 

Utferdiget i:  ..................................................................................................................................................................................... , 

(sted) 

den  .................................................................................................................................................................................................  

(dato) 

Stempel 

 .........................................................................................................  

(den offentlige veterinærens underskrift) 

(*)  Valgfritt å angi. 

 

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2019 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av kjøttproduksjon 

og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 (EUT 

L 131 av 17.5.2019, s. 1).  
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Del II: MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT FOR FJØRFE BEREGNET TIL PRODUKSJON AV «FOIE GRAS» OG FOR FJØRFE HVIS 

INDRE ORGANER IKKE ER TATT UT 

OFFISIELT SERTIFIKAT 

for fjørfe beregnet til produksjon av «foie gras» og for fjørfe hvis indre organer ikke er tatt ut, som er 

slaktet på opprinnelsesenheten i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/624(1). 

Navn på offentlig veterinær:  .............................................................................................................................................................  

Nr.:  ...................................................................................................................................................................................................  

1. Identifikasjon av skrottene hvis indre organer ikke er tatt ut 

Art:  ..............................................................................................................................................................................................  

Antall:  .........................................................................................................................................................................................  

2. Opprinnelse for skrottene hvis indre organer ikke er tatt ut 

Driftsenhetens adresse:  ..............................................................................................................................................................  

3. Bestemmelsessted for skrottene hvis indre organer ikke er tatt ut 

Skrottene hvis indre organer ikke er tatt ut, skal transporteres til følgende nedskjæringsanlegg:  .................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

4. Erklæring 

Undertegnede erklærer at 

− skrottene beskrevet ovenfor hvis indre organer ikke er tatt ut, kommer fra fugler som ble undersøkt før slakting på 

ovennevnte driftsenhet kl.  ......................  (klokkeslett) den  .........................  (dato) og ble funnet egnet til slakting, 

− det ble gjort følgende observasjoner av dyrenes helse og velferd:  ........................................................................................  

− registrene og dokumentasjonen knyttet til disse dyrene oppfylte de lovfestede kravene og var ikke til hinder for slakting av 

fuglene. 

Utferdiget i:  ...................................................................................................................................................................................... , 

(sted) 

den  ..................................................................................................................................................................................................  

(dato) 

Stempel 

 .........................................................................................................  

(den offentlige veterinærens underskrift) 

 

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2019 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av kjøttproduksjon 

og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 (EUT 

L 131 av 17.5.2019, s. 1).  
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Del III: MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT FOR OPPDRETTSVILT SOM ER SLAKTET PÅ 

OPPRINNELSESENHETEN 

OFFISIELT SERTIFIKAT 

for oppdrettsvilt som er slaktet på driftsenheten i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2019/624(1). 

Navn på offentlig veterinær:  .............................................................................................................................................................  

Nr.:  ...................................................................................................................................................................................................  

1. Identifikasjon av dyrene 

Art:  ..............................................................................................................................................................................................  

Antall dyr:  ...................................................................................................................................................................................  

Identifikasjonsmerking:  ...............................................................................................................................................................  

2. Dyrenes opprinnelse 

Opprinnelsesenhetens adresse: ..................................................................................................................................................  

Identifikasjon av lokale(*):  ...........................................................................................................................................................  

3. Dyrenes bestemmelsessted 

Dyrene skal transporteres til følgende slakteri:  ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

med følgende transportmiddel:  ...................................................................................................................................................  

4. Andre relevante opplysninger 

 ....................................................................................................................................................................................................  

5. Erklæring 

Undertegnede erklærer at 

(1) dyrene beskrevet ovenfor ble undersøkt før slakting på ovennevnte driftsenhet kl.  ...............................................................  

(klokkeslett) den  ......................  (dato) og ble funnet egnet til slakting, 

(2) de ble slaktet på driftsenheten kl.  ..................................  (klokkeslett) den  ........................  (dato), og slakting og avbløding 

ble utført korrekt, 

(3) det ble gjort følgende observasjoner av dyrenes helse og velferd:  ........................................................................................  

(4) registrene og dokumentasjonen knyttet til disse dyrene oppfylte de lovfestede kravene og var ikke til hinder for slakting av 

dyrene. 

Utferdiget i:  ...................................................................................................................................................................................... , 

(sted) 

den  ..................................................................................................................................................................................................  

(dato) 

Stempel 

 .........................................................................................................  

(den offentlige veterinærens underskrift) 

(*) Valgfritt å angi. 

 

(1)  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2019 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av kjøttproduksjon 

og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 (EUT 

L 131 av 17.5.2019, s. 1).  
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Del IV: MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT FOR OPPDRETTSVILT SOM ER SLAKTET PÅ DRIFTSENHETEN i 

samsvar med avsnitt III nr. 3 bokstav a) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 

OFFISIELT SERTIFIKAT 

for oppdrettsvilt som er slaktet på driftsenheten i samsvar med avsnitt III nr. 3 bokstav a) i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 853/2004 og artikkel 6 nr. 4 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624(1). 

Navn på offentlig veterinær:  .............................................................................................................................................................  

Nr.:  ...................................................................................................................................................................................................  

1. Identifikasjon av dyrene 

Art:  ..............................................................................................................................................................................................  

Antall dyr:  ...................................................................................................................................................................................  

Identifikasjonsmerking:  ...............................................................................................................................................................  

2. Dyrenes opprinnelse 

Opprinnelsesenhetens adresse: ..................................................................................................................................................  

Identifikasjon av lokale(*):  ...........................................................................................................................................................  

3. Dyrenes bestemmelsessted 

Dyrene skal transporteres til følgende slakteri:  ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

med følgende transportmiddel:  ...................................................................................................................................................  

4. Andre relevante opplysninger 

 ....................................................................................................................................................................................................  

5. Erklæring 

Undertegnede erklærer at 

(1) dyrene beskrevet ovenfor ble undersøkt før slakting på ovennevnte driftsenhet kl.  ...............................................................  

(klokkeslett) den  ......................  (dato) og ble funnet egnet til slakting, 

(2) det ble gjort følgende observasjoner av dyrenes helse og velferd:  ........................................................................................  

(3) registrene og dokumentasjonen knyttet til disse dyrene oppfylte de lovfestede kravene og var ikke til hinder for slakting av 

dyrene. 

Utferdiget i:  ...................................................................................................................................................................................... , 

(sted) 

den  ..................................................................................................................................................................................................  

(dato) 

Stempel 

 .........................................................................................................  

(den offentlige veterinærens underskrift) 

(*) Valgfritt å angi. 

 ____  

 

(1)  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2019 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av kjøttproduksjon 

og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 (EUT 

L 131 av 17.5.2019, s. 1).  
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VEDLEGG V 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED NØDSLAKTING UTENFOR SLAKTERIET I SAMSVAR MED 

ARTIKKEL 4 I DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/624(1) 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT TIL BRUK VED NØDSLAKTING UTENFOR SLAKTERIET 

OFFISIELT SERTIFIKAT 

til bruk ved nødslakting utenfor slakteriet 

Navn på offentlig veterinær:  .............................................................................................................................................................  

Nr.:  ...................................................................................................................................................................................................  

1. Identifikasjon av dyrene 

Art:  ..............................................................................................................................................................................................  

Antall dyr:  ...................................................................................................................................................................................  

Identifikasjonsmerking:  ...............................................................................................................................................................  

2. Sted for nødslakting 

Adresse:  .....................................................................................................................................................................................  

Identifikasjon av lokale(*):  ...........................................................................................................................................................  

3. Dyrenes bestemmelsessted 

Dyrene skal transporteres til følgende slakteri:  ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

med følgende transportmiddel:  ...................................................................................................................................................  

4. Andre relevante opplysninger 

 ....................................................................................................................................................................................................  

5. Erklæring 

Undertegnede erklærer at 

(1) dyrene beskrevet ovenfor ble undersøkt før slakting på ovennevnte driftsenhet kl.  ...............................................................  

(klokkeslett) den  ...................... (dato) og ble funnet egnet til slakting, 

(2) de ble slaktet kl.  ...................................  (klokkeslett) den  ............................  (dato), og slakting og avbløding ble utført 

korrekt, 

(3) årsaken til nødslaktingen var følgende:  .................................................................................................................................  

(4) det ble gjort følgende observasjoner av dyrenes helse og velferd:  ........................................................................................  

(5) dyret/dyrene ble gitt følgende behandlinger:  .........................................................................................................................  

(6) registrene og dokumentasjonen knyttet til disse dyrene oppfylte de lovfestede kravene og var ikke til hinder for slakting av 

dyrene. 

Utferdiget i:  ...................................................................................................................................................................................... , 

(sted) 

den  ..................................................................................................................................................................................................  

(dato) 

Stempel 

 .........................................................................................................  

(den offentlige veterinærens underskrift) 

(*) Valgfritt å angi. 

 _____   

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2019 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av 

kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2017/625 (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 1). 
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VEDLEGG VI 

SAMMENLIGNINGSTABELL NEVNT I ARTIKKEL 32 

Forordning (EU) nr. 211/2013 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) ii) 

Artikkel 2 Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 3 Artikkel 27 

Artikkel 4 − 

Artikkel 5 − 

Vedlegg Del XV i vedlegg III 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1793 

av 22. oktober 2019 

om midlertidig strengere offentlig kontroll og nødtiltak ved innførsel til Unionen av visse varer fra visse  

tredjestater, om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 og  

(EF) nr. 178/2002, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014,  

(EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 34 nr. 6 bokstav a), artikkel 47 nr. 2 bokstav b), artikkel 54 nr. 4 bokstav a) og b) og 

artikkel 90 bokstav c), 

under henvisning til 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(2), særlig artikkel 53 nr. 1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2017/625 integreres i én enkelt rettslig ramme reglene for offentlig kontroll av dyr og varer som innføres 

til Unionen, for å verifisere overholdelsen av Unionens regelverk for den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. For dette 

formålet opphever og erstatter den europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(3) og andre unionsrettsakter som 

regulerer offentlig kontroll på særlige områder. 

2) I henhold til forordning (EU) 2017/625 er det visse kategorier av dyr og varer fra visse tredjestater som alltid skal framvises 

på grensekontrollstasjonene, slik at offentlig kontroll kan gjennomføres før innførsel til Unionen. I tillegg fastsetter artikkel 

47 nr. 1 bokstav d) og e) i forordning (EU) 2017/625 at varer som omfattes av tiltak som krever henholdsvis midlertidig 

strengere offentlig kontroll eller nødtiltak, bør omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene ved innførsel til 

Unionen. 

3) I den forbindelse bør i henhold til forordning (EU) 2017/625 visse varer fra visse tredjestater omfattes av midlertidig 

strengere offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene i de tilfellene der Kommisjonen ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter har besluttet at slik kontroll er nødvendig på grunn av en kjent eller ny risiko eller fordi det foreligger 

dokumentasjon på omfattende alvorlig manglende overholdelse av Unionens regelverk for den landbruksbaserte 

næringsmiddelkjeden. For dette formålet bør Kommisjonen utarbeide en liste over slike varer med angivelse av kodene fra 

den kombinerte nomenklaturen (KN) fastsatt i vedlegg I til kommisjonsforordning (EØF) nr. 2658/87(4) (heretter kalt 

«listen») og oppdatere listen ved behov slik at den gjenspeiler utviklingen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 29.10.2019, s. 89 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddel-

regelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 
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4) Listen nevnt i betraktning 3 bør på dette stadiet inneholde en oppdatert liste over næringsmidler og fôr av ikke-animalsk 

opprinnelse fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009(5), som fastsetter regler for den strengere offentlige 

kontrollen som skal utføres på utpekte innførselssteder til Unionen ved import av visse næringsmidler og fôr av ikke-

animalsk opprinnelse fra visse tredjestater. Det er derfor hensiktsmessig at det i vedlegg I til denne forordningen 

fastsettes en liste over næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjestater som skal omfattes av 

midlertidig strengere offentlig kontroll ved innførsel til Unionen, i samsvar med artikkel 47 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) 2017/625. 

5) Videre bør Kommisjonen fastsette regler for hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av næringsmidler og 

fôr av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjestater som omfattes av midlertidig strengere kontroll, i samsvar med 

artikkel 54 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, idet det særlig tas hensyn til risikonivået forbundet med den 

aktuelle faren og hyppigheten av avvisninger ved grensen. 

6) Forordning (EU) 2017/625 og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til artikkel 47–64 i nevnte 

forordning fastsetter ett enkelt system for offentlig kontroll som gjelder for de områdene som omfattes av kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014(6), (EU) 2015/175(7), (EU) 2017/186(8), (EU) 2018/1660(9) og forordning 

(EF) nr. 669/2009. Av denne grunn, og fordi reglene i nevnte forordninger i stor grad henger sammen ettersom de alle 

gjelder innføring av tilleggstiltak for innførsel til Unionen av visse næringsmidler og fôr fra visse tredjestater på grunn av 

en identifisert risiko, som får anvendelse avhengig av hvor alvorlig risikoen er, er det hensiktsmessig å legge til rette for 

riktig og omfattende anvendelse av de relevante reglene ved at det i en enkelt rettsakt fastsettes bestemmelser om 

midlertidig strengere offentlig kontroll av visse næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse og nødtiltak som på 

nåværende tidspunkt er fastsatt i nevnte forordninger. 

7) Næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som er omfattet av nødtiltakene fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660, utgjør fortsatt en 

alvorlig risiko for menneskers helse som ikke kan avverges på tilfredsstillende måte ved hjelp av tiltak som treffes av 

medlemsstatene. Det er derfor hensiktsmessig at det i vedlegg II til denne forordningen fastsettes en liste over 

næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av nødtiltak, som består av de oppdaterte listene over 

næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660. Dessuten bør virkeområdet for postene oppført på de 

ovennevnte listene endres slik at de omfatter andre former av produktene enn dem som for øyeblikket er angitt i dem, 

dersom disse andre formene utgjør samme risiko. Det er derfor hensiktsmessig å endre alle postene for jordnøtter slik at 

de omfatter oljekaker og andre faste reststoffer, også finmalte eller i form av pelleter, fra utvinning av jordnøttolje, samt 

posten for paprika fra India slik at den omfatter ristet paprika (grønnsakpaprika eller annen). 

8) Med sikte på å sikre god kontroll med risikoene for menneskers helse bør også sammensatte næringsmidler som 

inneholder noen av næringsmidlene av ikke-animalsk opprinnelse som er oppført i vedlegg II til denne forordningen på 

grunn av risikoen for forurensning med aflatoksiner i en mengde på over 20 % av enten et enkelt produkt eller summen 

av de oppførte produktene, og som omfattes av KN-kodene som er fastsatt i vedlegg II, oppføres på listen nevnt i 

betraktning 7. 

9) Videre bør Kommisjonen fastsette regler for hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av næringsmidler og 

fôr som omfattes av nødtiltak i henhold til denne forordningen, i samsvar med artikkel 54 nr. 4 bokstav b) i forordning 

(EU) 2017/625. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette slike regler i denne forordningen, idet det særlig tas hensyn til 

risikonivået forbundet med den aktuelle faren og hyppigheten av avvisninger ved grensen.  

  

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009 av 24. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

med hensyn til strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse, og om endring av 

vedtak 2006/504/EF (EUT L 194 av 25.7.2009, s. 11). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014 av 13. august 2014 om særlige vilkår for import av visse produkter med 

opprinnelse i visse tredjestater som følge av risikoen for at produktene er forurenset av aflatoksiner og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 1152/2009 (EUT L 242 av 14.8.2014, s. 4). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/175 av 5. februar 2015 om fastsettelse av særlige vilkår for import av guarkjernemel 

med opprinnelse i eller sendt fra India som følge av risikoen for forurensning med pentaklorfenol og dioksiner (EUT L 30 av 6.2.2015, 

s. 10). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/186 av 2. februar 2017 om fastsettelse av særlige vilkår for innførsel til Unionen av 

forsendelser fra visse tredjestater som følge av mikrobiologisk forurensning, og om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 (EUT L 29 av 

3.2.2017, s. 24). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1660 av 7. november 2018 om særlige vilkår for import av visse næringsmidler 

av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjestater som følge av risikoen for forurensning med rester av pesticider, om endring av 

forordning (EF) nr. 669/2009 og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2014 (EUT L 278 av 8.11.2014, s. 7). 
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10) Tiltak som krever midlertidig strengere offentlig kontroll og nødtiltak fastsatt i denne forordningen, bør få anvendelse 

på næringsmidler og fôr som er beregnet på å bringes i omsetning i Unionen, ettersom disse varene utgjør en risiko fra et 

folkehelseperspektiv. 

11) Når det gjelder forsendelser som sendes som vareprøver, laboratorieprøver eller utstillingsgjenstander og ikke er 

beregnet på å bringes i omsetning, forsendelser av ikke-kommersiell art som er beregnet på privat bruk eller forbruk 

innenfor Unionens tollområde, og forsendelser som er beregnet på vitenskapelige formål, ville det, i betraktning av den 

lave risikoen slike forsendelser utgjør for menneskers helse, være urimelig å innføre et krav om at disse forsendelsene 

skal underkastes offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene og ledsages av et offisielt sertifikat eller av resultatene av 

prøvetakingen og laboratorieanalysene i samsvar med denne forordningen. For å unngå misbruk bør imidlertid denne 

forordningen få anvendelse på slike forsendelser dersom deres bruttovekt overstiger en bestemt vektgrense. 

12) Tiltak som krever midlertidig strengere offentlig kontroll og nødtiltak fastsatt i denne forordningen, bør ikke få 

anvendelse på næringsmidler og fôr på transportmidler i internasjonal trafikk, som ikke losses, og som er beregnet på 

forpleining av besetning og passasjerer, ettersom de i svært begrenset omfang bringes i omsetning i Unionen. 

13) Grenseverdiene for mykotoksiner, herunder aflatoksiner, i næringsmidler er fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1881/2006(10) og i fôr ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF(11). Grenseverdiene for rester av pesticider er 

fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(12). Den europeiske unions referanselaboratorium for 

dioksiner og polyklorerte bifenyler (PCB) i næringsmidler og fôr har gjennomført en undersøkelse av sammenhengen 

mellom pentaklorfenol (PCP) og dioksiner i forurenset guarkjernemel fra India. Ut fra denne undersøkelsen kan det 

konkluderes at guarkjernemel som inneholder en PCP-mengde som ligger under den øvre grenseverdien for restmengder på 

0,01 mg/kg, ikke har et uakseptabelt innhold av dioksiner. Overholdelse av grenseverdien for PCP sikrer i dette særlige 

tilfellet derfor også et høyt vernenivå for menneskers helse med hensyn til dioksiner. 

14) I forbindelse med reglene nevnt i betraktning 13 er bestemmelsene om prøvetaking og analyse med hensyn til kontroll 

av innholdet av mykotoksiner, herunder aflatoksiner, i næringsmidler fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 401/2006(13) og i fôr ved kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(14). Bestemmelsene om prøvetaking med hensyn 

til offentlig kontroll av rester av pesticider er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2002/63/EF(15). Med sikte på å sikre 

ensartede metoder for prøvetaking og laboratorieanalyser i tredjestater og medlemsstater bør prøvetakingen og 

analysene med hensyn til næringsmidler og fôr som kreves ved denne forordningen, utføres i samsvar med de 

ovennevnte unionsreglene for prøvetaking og analyser både i medlemsstatene og tredjestatene. 

15) For å sikre ensartede prøvetakingsmetoder og referansemetoder for analyse med hensyn til kontroll av salmonella i 

næringsmidler som omfattes av denne forordningen i tredjestater og medlemsstater, bør denne forordningen dessuten 

fastsette slike prøvetakingsmetoder og referansemetoder for analyse. 

16) Maler for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av visse næringsmidler og fôr er fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660. For å 

lette gjennomføringen av offentlig kontroll ved innførsel til Unionen er det hensiktsmessig å innføre en felles mal for et 

offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen av næringsmidler og fôr som er omfattet av særlige vilkår for 

innførsel til Unionen i henhold til denne forordningen.  

  

(10) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer (EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10). 

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på 

næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, 

s. 1). 

(13) Kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 2006 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av 

innholdet av mykotoksiner i næringsmidler (EUT L 70 av 9.3.2006, s. 12). 

(14) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med 

offentlig kontroll av fôrvarer (EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1). 

(15) Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF av 11. juli 2002 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll av rester av 

plantevernmidler i og på produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 av 

16.7.2002, s. 30). 
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17) Slike offisielle sertifikater skal utstedes enten på papir eller i elektronisk form. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette 

felles krav med hensyn til utstedelse av offisielle sertifikater i begge tilfeller, i tillegg til kravene fastsatt i avdeling II 

kapittel VII i forordning (EU) 2017/625. I denne forbindelse er det i artikkel 90 bokstav f) i forordning (EU) 2017/625 

fastsatt at Kommisjonen kan fastsette regler for utstedelsen av elektroniske sertifikater og for bruk av elektroniske 

signaturer, herunder med hensyn til offisielle sertifikater som utstedes i samsvar med denne forordningen. Dessuten bør 

det i denne forordningen fastsettes bestemmelser som sikrer at kravene til offisielle sertifikater som ikke sendes inn via 

IMSOC, fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628(16), også får anvendelse på de offisielle 

sertifikatene som utstedes i samsvar med denne forordningen. 

18) Det elektroniske systemet TRACES, som ble opprettet ved kommisjonsvedtak 2003/623/EF(17), inneholder 

sertifikatmaler som er beregnet på å forenkle og framskynde de administrative framgangsmåtene ved Unionens grenser 

og muliggjøre elektronisk kommunikasjon mellom vedkommende myndigheter som bidrar til å hindre mulig bedrageri 

eller villedende praksis i forbindelse med de offisielle sertifikatene. Siden 2003 har datateknologien utviklet seg 

betydelig, og TRACES-systemet er endret for å forbedre kvaliteten på og behandlingen av data og gjøre utvekslingen av 

data sikrere. I samsvar med artikkel 133 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625 skal TRACES-systemet integreres i 

informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/1625 (IMSOC). Malen 

for offisielt sertifikat fastsatt i denne forordningen bør derfor tilpasses IMSOC. 

19) I henhold til artikkel 90 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

fastsette regler for de framgangsmåtene som skal følges ved utstedelse av erstatningssertifikater. For å unngå feilbruk og 

misbruk er det viktig å definere de tilfellene der et erstatningssertifikat kan utstedes, og hvilke krav slike sertifikater skal 

oppfylle. Slike tilfeller er fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 med hensyn til offisielle sertifikater som 

utstedes i samsvar med nevnte forordning. Med sikte på å sikre en sammenhengende tilnærming er det hensiktsmessig å 

fastsette at når det gjelder utstedelse av erstatningssertifikater, bør offisielle sertifikater som er utstedt i samsvar med 

denne forordningen, erstattes i samsvar med framgangsmåtene for erstatningssertifikater fastsatt i gjennomførings-

forordning (EU) 2019/628. 

20) Det bør fastsettes bestemmelser om regelmessig gjennomgåelse av hvorvidt det er nødvendig å endre listene oppført i 

vedlegg I og II til denne forordningen, herunder hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll. Det bør i den 

forbindelse tas hensyn til nye opplysninger om risikoer og manglende overholdelse, for eksempel data fra meldinger 

mottatt gjennom hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og fôr (RASFF), data og opplysninger om forsendelser og 

resultatene av dokumentkontrollen, identitetskontrollen og den fysiske kontrollen som medlemsstatene legger fram for 

Kommisjonen, rapporter og opplysninger mottatt fra tredjestater, opplysninger som følger av kontrollene utført av 

Kommisjonen i tredjestater, og opplysninger utvekslet mellom Kommisjonen og medlemsstatene og mellom 

Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

21) De reglene som Kommisjonen skal fastsette i samsvar med artikkel 34 nr. 6 bokstav a), artikkel 47 nr. 2 bokstav b) og 

artikkel 54 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, henger i stor grad sammen, ettersom de alle gjelder krav om 

offentlig kontroll ved innførsel til Unionen av visse varer fra visse tredjestater som omfattes av midlertidig strengere 

offentlig kontroll når de innføres til Unionen, og de bør derfor få anvendelse fra samme dato. For å tilrettelegge for 

korrekt og omfattende anvendelse av disse reglene, bør de fastsettes i en enkelt rettsakt. 

22) De reglene som Kommisjonen skal fastsette i samsvar med artikkel 54 nr. 4 bokstav b) og artikkel 90 bokstav c) i 

forordning (EU) 2017/625 og artikkel 53 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 178/2002, henger i stor grad sammen, 

ettersom de alle gjelder krav ved innførsel til Unionen av varer som omfattes av nødtiltak i samsvar med artikkel 53 

nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 178/2002, og de bør derfor få anvendelse fra samme dato. For å tilrettelegge for 

korrekt og omfattende anvendelse av disse reglene, bør de fastsettes i en enkelt rettsakt.  

  

(16) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om maler for offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om 

endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene (EUT L 131 

av 17.5.2019, s. 101). 

(17) Kommisjonsvedtak 2003/623/EF av 19. august 2003 om utvikling av et integrert datasystem for veterinærmyndighetene (TRACES) (EUT 

L 216 av 28.8.2003, s. 58). 
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23) Med henblikk på forenkling og rasjonalisering konsolideres reglene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009, 

(EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 og (EU) 2018/1660 i denne forordningen. Nevnte forordninger bør 

derfor oppheves og erstattes av denne forordningen. 

24) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

AVSNITT 1 

FELLES BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. I denne forordningen fastsettes 

a) listen over næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjestater som omfattes av midlertidig strengere 

offentlig kontroll ved innførsel til Unionen, fastsatt i vedlegg I, og som omfattes av KN-kodene og TARIC-

klassifiseringene fastsatt i nevnte vedlegg, i samsvar med artikkel 47 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, 

b) særlige vilkår for innførsel til Unionen av følgende kategorier av forsendelser av næringsmidler og fôr på grunn av risikoen 

for forurensning med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, rester av pesticider, pentaklorfenol og dioksiner og 

mikrobiologisk forurensning, i samsvar med artikkel 53 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 178/2002: 

i) Forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fra tredjestater eller deler av disse tredjestatene 

som er oppført i tabell 1 i vedlegg II, og som omfattes av KN-kodene og TARIC-klassifiseringene fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

ii) Forsendelser av sammensatte næringsmidler som inneholder noen av næringsmidlene som er oppført i tabell 1 i 

vedlegg II på grunn av risikoen for forurensning med aflatoksiner i en mengde på over 20 % av enten et enkelt produkt 

eller summen av disse produktene, og som omfattes av KN-kodene fastsatt i tabell 2 i nevnte vedlegg. 

c) regler for hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av næringsmidler og fôr nevnt i bokstav a) 

og b) i dette nummeret, 

d) regler for metodene som skal brukes ved prøvetaking og laboratorieanalyser av forsendelsene av næringsmidler og fôr 

nevnt i bokstav a) og b) i dette nummeret, i samsvar med artikkel 34 nr. 6 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, 

e) regler for malen for det offisielle sertifikatet som skal ledsage forsendelser av næringsmidler og fôr nevnt i bokstav b) i 

dette nummeret, og kravene til slike offisielle sertifikater, i samsvar med artikkel 53 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 178/2002, 

f) regler for utstedelse av offisielle erstatningssertifikater som skal ledsage forsendelser av næringsmidler og fôr nevnt i 

bokstav b) i dette nummeret, i samsvar med artikkel 90 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625. 

2. Denne forordningen får anvendelse på forsendelser av næringsmidler og fôr nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) som er beregnet 

på å bringes i omsetning i Unionen. 

3. Denne forordningen får ikke anvendelse på følgende kategorier av forsendelser av næringsmidler og fôr med mindre deres 

bruttovekt overstiger 30 kg: 

a) Forsendelser av næringsmidler og fôr som sendes som vareprøver, laboratorieprøver eller utstillingsgjenstander, og som 

ikke er beregnet på å bringes i omsetning. 

b) Forsendelser av næringsmidler og fôr som inngår i passasjerenes personlige bagasje og er beregnet på eget forbruk eller 

bruk.  
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c) Ikke-kommersielle forsendelser av næringsmidler og fôr som sendes til fysiske personer og ikke er beregnet på å bringes i 

omsetning. 

d) Forsendelser av næringsmidler og fôr beregnet på vitenskapelige formål. 

4. Denne forordningen får ikke anvendelse på næringsmidler og fôr nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) om bord på transportmidler 

i internasjonal trafikk, som ikke losses, og som er beregnet på forpleining av besetning og passasjerer. 

5. Dersom det er tvil om den tiltenkte bruken av næringsmidlene og fôret nevnt i nr. 3 bokstav b) og c), ligger bevisbyrden 

henholdsvis hos eieren av den personlige bagasjen og hos mottakeren av forsendelsen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1. I denne forordningen menes med 

a) «forsendelse» en forsendelse som definert i artikkel 3 nr. 37 i forordning (EU) 2017/625, 

b) «bringe i omsetning» bringe i omsetning som definert i artikkel 3 nr. 8 i forordning (EF) nr. 178/2002. 

2. I artikkel 7, 8, 9, 10 og 11 og i vedlegg IV menes imidlertid med «forsendelse» 

a) et «parti» som nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 401/2006 og i vedlegg I til forordning (EF) nr. 152/2009, når det 

gjelder næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II på grunn av risikoen for forurensning med mykotoksiner, herunder 

aflatoksiner, 

b) et «parti» som nevnt i vedlegget til direktiv 2002/63/EF, når det gjelder næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II på 

grunn av risikoen for forurensning med pesticider og pentaklorfenol. 

Artikkel 3 

Prøvetaking og analyse 

Prøvetakingen og analysene som skal utføres av vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjoner eller kontrollsteder 

nevnt i artikkel 53 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 som en del av den fysiske kontrollen av forsendelser av 

næringsmidler og fôr nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og b), eller i tredjestater med henblikk på resultatene av analysene som 

skal ledsage forsendelsene av næringsmidler og fôr nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) som fastsatt i denne forordningen, skal 

utføres i samsvar med følgende krav: 

a) Når det gjelder næringsmidler oppført i vedlegg I og II på grunn av mulig risiko for forurensning med mykotoksiner, 

herunder aflatoksiner, skal prøvetakingen og analysene foretas i samsvar med forordning (EF) nr. 401/2006. 

b) Når det gjelder fôr oppført i vedlegg I og II på grunn av mulig risiko for forurensning med mykotoksiner, herunder 

aflatoksiner, skal prøvetakingen og analysene foretas i samsvar med forordning (EF) nr. 152/2009. 

c) Når det gjelder næringsmidler og fôr oppført i vedlegg I og II på grunn av mulig manglende samsvar med de øvre 

grenseverdiene for rester av pesticider, skal prøvetakingen foretas i samsvar med direktiv 2002/63/EF. 

d) Når det gjelder guarkjernemel oppført i vedlegg II på grunn av mulig forurensning med pentaklorfenol og dioksiner, skal 

prøvetakingen for analysen av pentaklorfenol foretas i samsvar med direktiv 2002/63/EF, og prøvetakingen og analysene 

for kontroll av dioksiner i fôr skal foretas i samsvar med forordning (EF) nr. 152/2009. 

e) Når det gjelder næringsmidler oppført i vedlegg I og II på grunn av risikoen for forekomst av Salmonella, skal 

prøvetakingen og analysene for kontroll av Salmonella foretas i samsvar med prøvetakingsmetodene og referansemetodene 

for analyse fastsatt i vedlegg III.  
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f) Prøvetakings- og analysemetodene nevnt i fotnotene til vedlegg I og II skal anvendes i forbindelse med annen fare enn 

nevnt i bokstav a), b), c), d) og e). 

Artikkel 4 

Frigivelse for fri omsetning 

Tollmyndighetene skal ikke tillate frigivelse for fri omsetning av forsendelser av næringsmidler og fôr som er oppført i 

vedlegg I og II, før det er framlagt et behørig ferdigstilt felles innførselsdokument om helse eller hygiene (CHED – Common 

Health Entry Document) som fastsatt i artikkel 57 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, som bekrefter at forsendelsen er 

i samsvar med de gjeldende reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i nevnte forordning. 

AVSNITT 2 

MIDLERTIDIG STRENGERE OFFENTLIG KONTROLL PÅ GRENSEKONTROLLSTASJONER OG KONTROLLPUNKTER AV 

VISSE NÆRINGSMIDLER OG FÔR FRA VISSE TREDJESTATER 

Artikkel 5 

Liste over næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse 

1. Forsendelser av næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg I, skal omfattes av midlertidig strengere offentlig kontroll 

på grensekontrollstasjoner ved innførsel til Unionen, og på kontrollsteder. 

2. Identifikasjon av næringsmidler og fôr nevnt i nr. 1 med hensyn til offentlig kontroll skal foretas på grunnlag av kodene 

fra den kombinerte nomenklaturen og TARIC-underposisjonen angitt i vedlegg I. 

Artikkel 6 

Hyppighet av identitetskontroll og fysisk kontroll 

1. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjoner og kontrollsteder nevnt i artikkel 53 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EU) 2017/625 skal utføre identitetskontroll og fysisk kontroll, herunder prøvetaking og laboratorieanalyser, av forsendelser av 

næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg I, med den hyppigheten som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

2. Hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll fastsatt i en post i vedlegg I skal benyttes som en felles hyppighet for 

alle produkter som hører inn under den aktuelle posten. 

AVSNITT 3 

SÆRLIGE VILKÅR FOR INNFØRSEL TIL UNIONEN AV VISSE NÆRINGSMIDLER OG FÔR FRA VISSE TREDJESTATER 

Artikkel 7 

Innførsel til Unionen 

1. Forsendelser av næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II, skal bare innføres til Unionen i samsvar med vilkårene 

fastsatt i dette avsnittet. 

2. Identifikasjon av næringsmidler og fôr nevnt i nr. 1 med hensyn til offentlig kontroll skal foretas på grunnlag av kodene 

fra den kombinerte nomenklaturen og TARIC-underposisjonen angitt i vedlegg II. 

3. Forsendelser nevnt i nr. 1 skal omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner ved innførsel til Unionen, og på 

kontrollsteder. 

Artikkel 8 

Hyppighet av identitetskontroll og fysisk kontroll 

1. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjoner og kontrollsteder nevnt i artikkel 53 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EU) 2017/625 skal utføre identitetskontroll og fysisk kontroll, herunder prøvetaking og laboratorieanalyser, av forsendelser av 

næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II, med den hyppigheten som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

2. Hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll fastsatt i en post i vedlegg II skal benyttes som en felles hyppighet for 

alle produkter som omfattes av denne posten.  
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3. Sammensatte næringsmidler oppført i tabell 2 i vedlegg II som inneholder produkter som hører inn under én post i tabell 1 

i vedlegg II, skal være underlagt den felles hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll som er fastsatt i tabell 1 i 

vedlegg II for den aktuelle posten. 

4. Sammensatte næringsmidler oppført i tabell 2 i vedlegg II som inneholder produkter som hører inn under flere poster for 

den samme faren i tabell 1 i vedlegg II, skal være underlagt den høyeste felles hyppigheten av identitetskontroll og fysisk 

kontroll som er fastsatt i tabell 1 i vedlegg II for disse postene. 

Artikkel 9 

Identifikasjonskode 

1. Hver forsendelse av næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II, skal identifiseres med en identifikasjonskode. 

2. Hver enkelt pose eller type emballasje i forsendelsen skal identifiseres med denne identifikasjonskoden. 

3. Som unntak fra nr. 2 er det når det gjelder forsendelser av næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II på grunn av 

risikoen for forurensning med mykotoksiner, og dersom emballasjen inneholder flere småpakninger, ikke nødvendig at 

identifikasjonskoden for forsendelsen angis enkeltvis på alle småpakningene, så lenge den er angitt minst på emballasjen som 

inneholder disse småpakningene. 

Artikkel 10 

Resultater av prøvetaking og analyser foretatt av vedkommende myndigheter i tredjestaten 

1. Hver forsendelse av næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II, skal ledsages av resultatene av prøvetaking og 

analyser som vedkommende myndigheter i opprinnelsestredjestaten eller i den staten som forsendelsen er sendt fra, har foretatt 

av den aktuelle forsendelsen, dersom nevnte stat er en annen enn opprinnelsesstaten. 

2. På grunnlag av resultatene nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndigheter undersøke 

a) samsvar med forordning (EF) nr. 1881/2006 og direktiv 2002/32/EF med hensyn til øvre grenseverdier for relevante 

mykotoksiner, når det gjelder forsendelser av næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II på grunn av risikoen for 

forurensning med mykotoksiner, 

b) samsvar med forordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av pesticider, når det gjelder 

forsendelser av næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II på grunn av risikoen for forurensning med rester av 

pesticider, 

c) at produktet ikke inneholder mer enn 0,01 mg/kg pentaklorfenol (PCP) når det gjelder forsendelser av næringsmidler og fôr 

som er oppført i vedlegg II på grunn av risikoen for forurensning med pentaklorfenol og dioksiner, 

d) fravær av Salmonella i 25 g når det gjelder forsendelser av næringsmidler som er oppført i vedlegg II på grunn av risikoen 

for mikrobiologisk forurensning med Salmonella. 

3. Hver forsendelse av næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II på grunn av risikoen for forurensning med 

pentaklorfenol og dioksiner, skal ledsages av en analyserapport som skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg II. 

Analyserapporten skal inneholde resultatene av analysene nevnt i nr. 1. 

4. Resultatene av prøvetakingen og analysene nevnt i nr. 1 skal være påført identifikasjonskoden til forsendelsen som de er 

tilknyttet som nevnt i artikkel 9 nr. 1. 

5. Analysene nevnt i nr. 1 skal foretas av laboratorier som er akkreditert i samsvar med standarden ISO/IEC 17025 

«Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse».  
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Artikkel 11 

Offisielt sertifikat 

1. Hver forsendelse av næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II, skal ledsages av et offisielt sertifikat i samsvar med 

malen angitt i vedlegg IV («offisielt sertifikat»). 

2. Det offisielle sertifikatet skal oppfylle følgende krav: 

a) Det skal utstedes av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjestaten eller i den tredjestaten som forsendelsen er sendt 

fra, dersom nevnte stat er en annen enn opprinnelsesstaten. 

b) Det skal være påført identifikasjonskoden til forsendelsen som det er tilknyttet som nevnt i artikkel 9 nr. 1. 

c) Det skal utstedes før forsendelsen det gjelder, forlater vedkommende myndighets kontroll i tredjestaten som utsteder 

sertifikatet. 

d) Det skal være gyldig i høyst fire måneder fra utstedelsesdatoen, men uansett ikke lenger enn seks måneder fra datoen for 

resultatene av laboratorieanalysene nevnt i artikkel 10 nr. 1. 

3. Et offisielt sertifikat som ikke sendes inn via informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC) nevnt i 

artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625 av vedkommende myndighet i den tredjestaten som utsteder sertifikatet, skal også 

oppfylle kravene til maler for offisielle sertifikater som ikke sendes inn via IMSOC, fastsatt i artikkel 3 i gjennomførings-

forordning (EU) 2019/628. 

4. Vedkommende myndigheter kan utstede et offisielt erstatningssertifikat bare i samsvar med reglene fastsatt i artikkel 5 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/628. 

5. Det offisielle sertifikatet nevnt i nr. 1 skal fylles ut på grunnlag av merknadene angitt i vedlegg IV. 

AVSNITT 4 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 12 

Ajourføring av vedlegg 

Kommisjonen skal gjennomgå listene fastsatt i vedlegg I og II regelmessig, og minst hver sjette måned, for å ta hensyn til nye 

opplysninger om risikoer og manglende samsvar. 

Artikkel 13 

Oppheving 

1. Forordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 og (EU) 2018/1660 oppheves med 

virkning fra 14. desember 2019. 

2. Henvisninger til forordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 og (EU) 2018/1660 

skal forstås som henvisninger til denne forordningen. 

3. Henvisninger til «utpekt innførselssted i henhold til artikkel 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 669/2009» eller «utpekt 

innførselssted» i andre rettsakter enn dem som er nevnt i nr. 1, skal forstås som henvisninger til en «grensekontrollstasjon» som 

definert i artikkel 3 nr. 38 i forordning (EU) 2017/625. 

4. Henvisninger til «felles innførselsdokument (CED) nevnt i artikkel 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 669/2009», «felles 

innførselsdokument (CED) nevnt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 669/2009» eller «felles innførselsdokument (CED)» i andre 

rettsakter enn dem som er nevnt i nr. 1, skal forstås som henvisninger til det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene 

(CHED-dokumentet nevnt i artikkel 56 i forordning (EU) 2017/625. 

5. Henvisninger til definisjonen fastsatt i artikkel 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 669/2009 i andre rettsakter enn dem som 

er nevnt i nr. 1, skal forstås som henvisninger til definisjonen av «forsendelse» fastsatt i artikkel 3 nr. 37 i forordning (EU) 

2017/625. 
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Artikkel 14 

Overgangsperiode 

1. Rapporteringsplikten som er fastsatt i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, artikkel 13 i forordning (EU) 

nr. 884/2014, artikkel 12 i forordning (EU) 2018/1660, artikkel 12 i forordning (EU) 2015/175 og artikkel 12 i forordning (EU) 

2017/186, får fortsatt anvendelse fram til 31. januar 2020. 

Denne rapporteringsplikten skal dekke perioden fram til 31. desember 2019. 

2. Rapporteringsplikten nevnt i nr. 1 skal anses å være oppfylt dersom medlemsstatene har registrert i TRACES de felles 

innførselsdokumentene som er utstedt av deres respektive vedkommende myndigheter i samsvar med forordning (EF) 

nr. 669/2009, forordning (EU) nr. 884/2014, forordning (EU) 2015/175, forordning (EU) 2017/186 og forordning (EU) 

2018/1660 i løpet av rapporteringsperioden fastsatt i bestemmelsene nevnt i nr. 1. 

3. Forsendelser av næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II, ledsaget av relevante sertifikater som er utstedt før 

14. februar 2020 i samsvar med bestemmelsene i henholdsvis forordning (EU) nr. 884/2014, forordning (EU) 2018/1660, 

forordning (EU) 2015/175 og forordning (EU) 2017/186 som var gjeldende 13. desember 2019, skal godkjennes for innførsel til 

Unionen fram til 13. juni 2020. 

Artikkel 15 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

3
.1

2
.2

0
2
0

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 8

0
/2

1
1
 

 

VEDLEGG I 

Næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjestater som omfattes av midlertidig strengere offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner og kontrollsteder 

Næringsmidler og fôr 

(tiltenkt bruk) 
KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon 
Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  Bolivia (BO) Aflatoksiner 50 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     

– Peanøttsmør – 2008 11 10     

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 

    

– Svart pepper (Piper) 

(Næringsmidler – verken knust eller finmalt) 

– ex 0904 11 00 10 Brasil (BR) Salmonella(2) 20 

– Gojibær (bukketorn) (Lycium barbarum L.) 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller tørkede) 

– ex 0813 40 95 

ex 0810 90 75 

10 

10 

Kina (CN) Rester av pesticider(3)(4)(5) 20 

– Grønnsakpaprika (Capsicum annuum) 

(Næringsmidler – knust eller finmalt) 

– ex 0904 22 00 11 Kina (CN) Salmonella(2bis) 20 

– Te, med eller uten aromatilsetting 

(Næringsmidler) 

– 0902  Kina (CN) Rester av pesticider(3)(6) 20 
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Næringsmidler og fôr 

(tiltenkt bruk) 
KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon 
Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Auberginer (Solanum melongena) 

(Næringsmidler – friske eller kjølte) 

– 0709 30 00  Den dominikanske 

republikk (DO) 

Rester av pesticider(3) 20 

– Grønnsakpaprika (Capsicum annuum) – 0709 60 10 

0710 80 51 

 Den dominikanske 

republikk (DO) 

Rester av pesticider(3)(10) 50 

– Paprika (unntatt grønnsakpaprika) (Capsicum spp.) – ex 0709 60 99 

ex 0710 80 59 

20 

20 

   

– Meterbønner/langbønner 

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna 

unguiculata spp. unguiculata) 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller fryste) 

– ex 0708 20 00 

ex 0710 22 00 

10 

10 

   

– Grønnsakpaprika (Capsicum annuum) – 0709 60 10 

0710 80 51 

 Egypt (EG) Rester av pesticider(3)(8) 20 

– Paprika (unntatt grønnsakpaprika) (Capsicum spp.) 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller fryste) 

– ex 0709 60 99 

ex 0710 80 59 

20 

20 

   

– Sesamfrø 

(Næringsmidler – friske eller kjølte) 

– 1207 40 90  Etiopia (ET) Salmonella(2) 50 

– Hasselnøtter, med skall – 0802 21 00  Georgia (GE) Aflatoksiner 50 
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Næringsmidler og fôr 

(tiltenkt bruk) 
KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon 
Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Hasselnøtter, uten skall – 0802 22 00     

– Mel og pulver av hasselnøtter – ex 1106 30 90 40    

– Hasselnøtter, på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

(Næringsmidler) 

– ex 2008 19 19 

ex 2008 19 95 

ex 2008 19 99 

30 

20 

30 

   

– Palmeolje 

(Næringsmidler) 

– 1511 10 90 

1511 90 11 

 Ghana (GH) Sudan-fargestoffer(9) 50 

 – ex 1511 90 19 

1511 90 99 

90    

– Okra 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller fryste) 

– ex 0709 99 90 

ex 0710 80 95 

20 

30 

India (IN) Rester av pesticider(3)(10) 10 

– Paprika (unntatt grønnsakpaprika) (Capsicum spp.) 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller fryste) 

– ex 0709 60 99 

ex 0710 80 59 

20 

20 

India (IN) Rester av pesticider(3)(11) 20 

– Bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

(Næringsmidler – friske eller kjølte) 

– 0708 20  Kenya (KE) Rester av pesticider(3) 5 

– Kinesisk hageselleri (Apium graveolens) 

(Næringsmidler – friske eller kjølte urter) 

– ex 0709 40 00 20 Kambodsja (KH) Rester av pesticider(3)(12) 50 
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Næringsmidler og fôr 

(tiltenkt bruk) 
KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon 
Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Meterbønner/langbønner 

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna 

unguiculata spp. unguiculata) 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller fryste 

grønnsaker) 

– ex 0708 20 00 

ex 0710 22 00 

10 

10 

Kambodsja (KH) Rester av pesticider(3)(13) 50 

– Neper (Brassica rapa spp. Rapa) 

(Næringsmidler – bearbeidet eller konservert med 

eddik eller eddiksyre) 

– ex 2001 90 97 11, 19 Libanon (LB) Rodamin B 50 

– Neper (Brassica rapa spp. Rapa) 

(Næringsmidler – tilberedt eller konservert med 

saltlake eller sitronsyre, ikke fryste) 

– ex 2005 99 80 93 Libanon (LB) Rodamin B 50 

– Paprika (Capsicum spp.) 

(Næringsmidler -– tørket, ristet, knust eller finmalt) 

– 0904 21 10  Sri Lanka (LK) Aflatoksiner 50 

– ex 0904 21 90 

ex 0904 22 00 

ex 2008 99 99 

20 

11, 19 

79 

   

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  Madagaskar (MG) Aflatoksiner 50 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     

– Peanøttsmør – 2008 11 10     

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 
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Næringsmidler og fôr 

(tiltenkt bruk) 
KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon 
Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Jackfrukt (Artocarpus heterophyllus) 

(Næringsmidler – friske) 

– ex 0810 90 20 20 Malaysia (MY) Rester av pesticider(3) 20 

– Sesamfrø 

(Næringsmidler – friske eller kjølte) 

– 1207 40 90  Nigeria (NG) Salmonella(2) 50 

– Paprika (unntatt grønnsakpaprika) (Capsicum spp.) 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller fryste) 

– ex 0709 60 99 

ex 0710 80 59 

20 

20 

Pakistan (PK) Rester av pesticider(3) 20 

– Bringebær 

(Næringsmidler–fryste) 

– ex 0811 20 11 

ex 0811 20 19 

0811 20 31 

10 

10 

Serbia (RS) Norovirus 10 

– Sesamfrø 

(Næringsmidler – friske eller kjølte) 

– 1207 40 90  Sudan (SD) Salmonella(2) 50 

– Frø av vannmelon (Egusi, Citrullus spp.) og produkter 

avledet av disse 

(Næringsmidler) 

– ex 1207 70 00 

ex 1208 90 00 

ex 2008 99 99 

10 

10 

50 

Sierra Leone (SL) Aflatoksiner 50 

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  Senegal (SN) Aflatoksiner 50 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     
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Næringsmidler og fôr 

(tiltenkt bruk) 
KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon 
Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Peanøttsmør – 2008 11 10     

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 

    

– Neper (Brassica rapa spp. Rapa) 

(Næringsmidler – bearbeidet eller konservert med 

eddik eller eddiksyre) 

– ex 2001 90 97 11, 19 Syria (SY) Rodamin B 50 

– Neper (Brassica rapa spp. Rapa) 

(Næringsmidler – tilberedt eller konservert med 

saltlake eller sitronsyre, ikke fryste) 

– ex 2005 99 80 93 Syria (SY) Rodamin B 50 

– Paprika (unntatt grønnsakpaprika) (Capsicum spp.) 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller fryste) 

– ex 0709 60 99 

ex 0710 80 59 

20 

20 

Thailand (TH) Rester av pesticider(3)(14) 10 

– Tørkede aprikoser – 0813 10 00  Tyrkia (TR) Sulfitter(15) 10 

– Aprikoser, på annen måte bearbeidet eller konservert 

(Næringsmidler) 

– 2008 50 61     

– Tørkede druer (herunder tørkede druer som er findelt 

eller knust til en masse, uten ytterligere behandling) 

(Næringsmidler) 

– 0806 20  Tyrkia (TR) Okratoksin A 5 
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Næringsmidler og fôr 

(tiltenkt bruk) 
KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon 
Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Sitroner (Citrus limon, Citrus limonum) 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller tørkede) 

– 0805 50 10  Tyrkia (TR) Rester av pesticider(3) 10 

– Granatepler 

(Næringsmidler – friske eller kjølte) 

– ex 0810 90 75 30 Tyrkia (TR) Rester av pesticider(3)(16) 10 

– Grønnsakpaprika (Capsicum annuum) 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller fryste) 

– 0709 60 10 

0710 80 51 

 Tyrkia (TR) Rester av pesticider(3)(17) 10 

– Uforedlede hele, malte, knuste, kvernede eller 

hakkede aprikoskjerner som er beregnet på å bringes i 

omsetning til sluttforbrukere(18) (19) 

(Næringsmidler) 

– ex 1212 99 95 20 Tyrkia (TR) Cyanid 50 

– Paprika (unntatt grønnsakpaprika) (Capsicum spp.) 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller fryste) 

– ex 0709 60 99 

ex 0710 80 59 

20 

20 

Uganda (UG) Rester av pesticider(3) 20 

– Sesamfrø 

(Næringsmidler – friske eller kjølte) 

– 1207 40 90  Uganda (UG) Salmonella(2) 50 

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  De forente stater (US) Aflatoksiner 10 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     



   

 

N
r. 8

0
/2

1
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
.1

2
.2

0
2
0
 

 

Næringsmidler og fôr 

(tiltenkt bruk) 
KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon 
Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Peanøttsmør – 2008 11 10     

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 

    

– Pistasienøtter, med skall – 0802 51 00  De forente stater (US) Aflatoksiner 10 

– Pistasienøtter, uten skall – 0802 52 00     

– Pistasienøtter, ristet 

(Næringsmidler) 

– ex 2008 19 13 

ex 2008 19 93 

20 

20 

   

– Tørkede aprikoser – 0813 10 00  Usbekistan (UZ) Sulfitter(15) 50 

– Aprikoser, på annen måte bearbeidet eller konservert 

(Næringsmidler) 

– 2008 50 61     

– Korianderblader – ex 0709 99 90 72 Vietnam (VN) Rester av pesticider(3)(20) 50 

– Basilikum (hellig, søt) – ex 1211 90 86 20    

– Mynte – ex 1211 90 86 30    

– Persille 

(Næringsmidler – friske eller kjølte urter) 

– ex 0709 99 90 40    
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Næringsmidler og fôr 

(tiltenkt bruk) 
KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon 
Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Okra 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller fryste) 

– ex 0709 99 90 

ex 0710 80 95 

20 

30 

Vietnam (VN) Rester av pesticider(3)(20) 50 

– Paprika (unntatt grønnsakpaprika) (Capsicum spp.) 

(Næringsmidler – friske, kjølte eller fryste) 

– ex 0709 60 99 

ex 0710 80 59 

20 

20 

Vietnam (VN) Rester av pesticider(3)(20) 50 

 (1) Dersom bare visse produkter under en KN-kode skal undersøkes, er KN-koden angitt med «ex». 

 (2) Prøvetakingen og analysene skal foretas i samsvar med prøvetakingsmetodene og referansemetodene for analyse fastsatt i nr. 1 bokstav a) i vedlegg III til denne forordningen. 

 (2bis) Prøvetakingen og analysene skal foretas i samsvar med prøvetakingsmetodene og referansemetodene for analyse fastsatt i nr. 1 bokstav b) i vedlegg III til denne forordningen. 

 (3) Rester av minst de pesticidene som er oppført i kontrollprogrammet vedtatt i samsvar med artikkel 29 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1) som kan analyseres ved hjelp av multirestmetoder 

basert på CG-MS og LC-MS (pesticider som skal overvåkes bare i eller på produkter av vegetabilsk opprinnelse). 

 (4) Rester av amitraz. 

 (5) Rester av nikotin. 

 (6) Rester av tolfenpyrad. 

 (7) Rester av acefat, aldikarb (summen av aldikarb, dets sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb), amitraz (amitraz inkludert metabolittene som inneholder 2,4-dimetylanilin-enheten uttrykt som amitraz), diafentiuron, 

dikofol (summen av p,p'- og o,p'-isomerer), ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, inkludert maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram) og metiokarb (summen av metiokarb og 

metiokarbsulfoksid og -sulfon, uttrykt som metiokarb). 

 (8) Rester av dikofol (summen av p,p'- og o,p'-isomerer), dinotefuran, folpet, prokloraz (summen av prokloraz og dets metabolitter som inneholder 2,4,6-triklorfenol, uttrykt som prokloraz), tiofanatmetyl og triforin. 

 (9) I dette vedlegget menes med «Sudan-fargestoffer» følgende kjemiske stoffer: i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6), iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9), iv) skarlagenrød eller 

Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6). 

 (10) Rester av diafentiuron. 

 (11) Rester av karbofuran. 

 (12) Rester av fentoat. 

 (13) Rester av klorbufam. 

 (14) Rester av formetanat (summen av formetanat og dets salter, uttrykt som formetanat (hydroklorid)), protiofos og triforin. 

 (15) Referansemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981. 

 (16) Rester av prokloraz. 

 (17) Rester av diafentiuron, formetanat (summen av formetanat og dets salter, uttrykt som formetanat (hydroklorid)) og tiofanatmetyl. 

 (18) «Uforedlede produkter» som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 

 (19) «Omsetning» og «sluttforbruker» som definert i 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). 

 (20) Rester av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, inkludert maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram), fentoat og kinalfos. 
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VEDLEGG II 

Næringsmidler og fôr fra visse tredjestater som omfattes av særlige vilkår ved innførsel til Unionen på grunn av risikoen for  

forurensning med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, rester av pesticider, pentaklorfenol og dioksiner og mikrobiologisk forurensning 

1. Fôr og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i) 

Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 
TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  Argentina (AR) Aflatoksiner 5 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     

– Peanøttsmør – 2008 11 10     

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 

    

– Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, fra utvinning av jordnøttolje 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2305 00 00     

– Hasselnøtter (Corylus sp.), med skall – 0802 21 00  Aserbajdsjan (AZ) Aflatoksiner 20 

– Hasselnøtter (Corylus sp.), uten skall – 0802 22 00     

– Blandinger av nøtter eller tørket frukt som inneholder 

hasselnøtter 

– ex 0813 50 39 

ex 0813 50 91 

ex 0813 50 99 

70 

70 

70 

   

– Hasselnøttmasse – ex 2007 10 10 

ex 2007 10 99 

ex 2007 99 39 

ex 2007 99 50 

ex 2007 99 97 

70 

40 

05, 06 

33 

23 
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Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Hasselnøtter, på annen måte bearbeidet eller 

konservert, herunder blandinger 

– ex 2008 19 12 

ex 2008 97 14 

ex 2008 97 16 

ex 2008 97 18 

ex 2008 97 32 

ex 2008 97 34 

ex 2008 97 36 

ex 2008 97 38 

ex 2008 97 51 

ex 2008 97 59 

ex 2008 97 72 

ex 2008 97 74 

ex 2008 97 76 

ex 2008 97 78 

ex 2008 97 92 

ex 2008 97 93 

ex 2008 97 94 

ex 2008 97 96 

ex 2008 97 97 

ex 2008 97 98 

ex 2008 19 12 

ex 2008 19 19 

ex 2008 19 92 

ex 2008 19 95 

ex 2008 19 99 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

20 

30 

   

– Mel og pulver av hasselnøtter – ex 1106 30 90 40    

– Oppdelte eller knuste hasselnøtter – 0802 22 00     
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Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Oppdelte eller knuste hasselnøtter, på annen måte 

bearbeidet eller konservert 

– ex 2008 19 12 

ex 2008 19 19 

ex 2008 19 92 

ex 2008 19 95 

ex 2008 19 99 

30 

30 

30 

20 

30 

   

– Hasselnøttolje 

(Næringsmidler) 

– ex 1515 90 99 20    

– Paranøtter med skall – 0801 21 00  Brasil (BR) Aflatoksiner 50 

– Blandinger av nøtter eller tørket frukt som inneholder 

paranøtter med skall 

(Næringsmidler) 

– ex 0813 50 31 

ex 0813 50 39 

ex 0813 50 91 

ex 0813 50 99 

20 

20 

20 

20 

   

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  Brasil (BR) Aflatoksiner 10 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     

– Peanøttsmør – 2008 11 10     

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 

    

– Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, fra utvinning av jordnøttolje 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2305 00 00     

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  Kina (CN) Aflatoksiner 20 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     

– Peanøttsmør – 2008 11 10     
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Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 

    

– Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, fra utvinning av jordnøttolje 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2305 00 00     

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  Egypt (EG) Aflatoksiner 20 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     

– Peanøttsmør – 2008 11 10     

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 

    

– Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, fra utvinning av jordnøttolje 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2305 00 00     

– Pepper av slekten Piper, tørkede, knuste eller finmalte 

frukter av slekten Capsicum eller Pimenta 

– 0904  Etiopia (ET) Aflatoksiner 50 

– Ingefær, safran, kurkumin (gurkemeie), timian, 

laurbærblad, karri og andre krydder 

(Næringsmidler – tørket krydder) 

– 0910     

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  Ghana (GH) Aflatoksiner 50 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     

– Peanøttsmør – 2008 11 10     
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Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 

    

– Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, fra utvinning av jordnøttolje 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2305 00 00     

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  Gambia (GM) Aflatoksiner 50 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     

– Peanøttsmør – 2008 11 10     

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 

    

– Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, fra utvinning av jordnøttolje 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2305 00 00     

– Muskatnøtt (Myristica fragrans) 

(Næringsmidler – tørket krydder) 

– 0908 11 00 

0908 12 00 

 Indonesia (ID) Aflatoksiner 20 

– Betelblader (Piper betle L.) 

(Næringsmidler) 

– ex 1404 90 00 10 India (IN) Salmonella(2) 10 

– Paprika (Capsicum spp.) 

(Næringsmidler -– tørket, ristet, knust eller finmalt) 

– 0904 21 10  India (IN) Aflatoksiner 20 

– ex 0904 22 00 

ex 0904 21 90 

ex 2008 99 99 

11, 19 

20 

79 
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Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Muskatnøtt (Myristica fragrans) 

(Næringsmidler – tørket krydder) 

– 0908 11 00 

0908 12 00 

 India (IN) Aflatoksiner 20 

– Karriblader (Bergera/Murraya koenigii) 

(Næringsmidler – friske, kjølte, fryste eller tørkede) 

– ex 1211 90 86 10 India (IN) Rester av pesticider(3)(4) 20 

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  India (IN) Aflatoksiner 10 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     

– Peanøttsmør – 2008 11 10     

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 

    

– Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, fra utvinning av jordnøttolje 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2305 00 00     

– Guarkjernemel 

(Næringsmidler og fôr) 

– ex 1302 32 90 10 India (IN) Pentaklorfenol og 

dioksiner(5) 

5 

– Sesamfrø 

(Næringsmidler – friske eller kjølte) 

– 1207 40 90  India (IN) Salmonella(6) 20 

– Pistasienøtter, med skall – 0802 51 00  Iran (IR) Aflatoksiner 50 

– Pistasienøtter, uten skall – 0802 52 00     

– Blandinger av nøtter eller tørket frukt som inneholder 

pistasienøtter 

– ex 0813 50 39 

ex 0813 50 91 

ex 0813 50 99 

60 

60 

60 
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Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Pistasienøttmasse – ex 2007 10 10 

ex 2007 10 99 

ex 2007 99 39 

ex 2007 99 50 

ex 2007 99 97 

60 

30 

03, 04 

32 

22 

   

– Pistasienøtter, bearbeidet eller konservert, herunder 

blandinger 

– ex 2008 19 13 

ex 2008 19 93 

ex 2008 97 12 

ex 2008 97 14 

ex 2008 97 16 

ex 2008 97 18 

ex 2008 97 32 

ex 2008 97 34 

ex 2008 97 36 

ex 2008 97 38 

ex 2008 97 51 

ex 2008 97 59 

ex 2008 97 72 

ex 2008 97 74 

ex 2008 97 76 

ex 2008 97 78 

ex 2008 97 92 

ex 2008 97 93 

ex 2008 97 94 

ex 2008 97 96 

ex 2008 97 97 

ex 2008 97 98 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 
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Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Mel og pulver av pistasienøtter 

(Næringsmidler) 

– ex 1106 30 90 50    

– Frø av vannmelon (Egusi, Citrullus spp.) og produkter 

avledet av disse 

(Næringsmidler) 

ex 1207 70 00 

ex 1208 90 00 

ex 2008 99 99 

10 

10 

50 

Nigeria (NG) Aflatoksiner 50 

– Jordnøtter (peanøtter), med skall – 1202 41 00  Sudan (SD) Aflatoksiner 50 

– Jordnøtter (peanøtter), uten skall – 1202 42 00     

– Peanøttsmør – 2008 11 10     

– Jordnøtter (peanøtter), på annen måte bearbeidet eller 

konservert 

– 2008 11 91 

2008 11 96 

2008 11 98 

    

– Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, fra utvinning av jordnøttolje 

(Næringsmidler og fôr) 

– 2305 00 00     

– Tørkede fikener – 0804 20 90  Tyrkia (TR) Aflatoksiner 20 

– Blandinger av nøtter eller tørket frukt som inneholder 

fiken 

– ex 0813 50 99 50    

– Tørket fikenmasse – ex 2007 10 10 

ex 2007 10 99 

ex 2007 99 39 

ex 2007 99 50 

ex 2007 99 97 

50 

20 

01, 02 

31 

21 
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Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Tørkede fikener, bearbeidet eller konservert, herunder 

blandinger 

– ex 2008 97 12 

ex 2008 97 14 

ex 2008 97 16 

ex 2008 97 18 

ex 2008 97 32 

ex 2008 97 34 

ex 2008 97 36 

ex 2008 97 38 

ex 2008 97 51 

ex 2008 97 59 

ex 2008 97 72 

ex 2008 97 74 

ex 2008 97 76 

ex 2008 97 78 

ex 2008 97 92 

ex 2008 97 93 

ex 2008 97 94 

ex 2008 97 96 

ex 2008 97 97 

ex 2008 97 98 

ex 2008 99 28 

ex 2008 99 34 

ex 2008 99 37 

ex 2008 99 40 

ex 2008 99 49 

ex 2008 99 67 

ex 2008 99 99 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

60 

95 

60 
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Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

– Mel eller pulver av tørkede fikener 

(Næringsmidler) 

– ex 1106 30 90 60    

– Hasselnøtter (Corylus sp.), med skall – 0802 21 00  Tyrkia (TR) Aflatoksiner 5 

– Hasselnøtter (Corylus sp.), uten skall – 0802 22 00     

– Blandinger av nøtter eller tørket frukt som inneholder 

hasselnøtter 

– ex 0813 50 39 

ex 0813 50 91 

ex 0813 50 99 

70 

70 

70 

   

– Hasselnøttmasse – ex 2007 10 10 

ex 2007 10 99 

ex 2007 99 39 

ex 2007 99 50 

ex 2007 99 97 

70 

40 

05, 06 

33 

23 

   

– Hasselnøtter, på annen måte bearbeidet eller 

konservert, herunder blandinger 

– ex 2008 97 12 

ex 2008 97 14 

ex 2008 97 16 

ex 2008 97 18 

ex 2008 97 32 

ex 2008 97 34 

ex 2008 97 36 

ex 2008 97 38 

ex 2008 97 51 

ex 2008 97 59 

ex 2008 97 72 

ex 2008 97 74 

ex 2008 97 76 

ex 2008 97 78 

ex 2008 97 92 

ex 2008 97 93 

ex 2008 97 94 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

   



   

 

N
r. 8

0
/2

3
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
.1

2
.2

0
2
0
 

 
Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

 ex 2008 97 96 

ex 2008 97 97 

ex 2008 97 98 

ex 2008 19 12 

ex 2008 19 19 

ex 2008 19 92 

ex 2008 19 95 

ex 2008 19 99 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

20 

30 

   

– Mel og pulver av hasselnøtter – ex 1106 30 90 40    

– Oppdelte eller knuste hasselnøtter – 0802 22 00     

– Oppdelte eller knuste hasselnøtter, på annen måte 

bearbeidet eller konservert 

– ex 2008 19 12 

ex 2008 19 19 

ex 2008 19 92 

ex 2008 19 95 

ex 2008 19 99 

30 

30 

30 

20 

30 

   

– Hasselnøttolje 

(Næringsmidler) 

– ex 1515 90 99 20    

– Pistasienøtter, med skall – 0802 51 00  Tyrkia (TR) Aflatoksiner 50 

– Pistasienøtter, uten skall – 0802 52 00     

– Blandinger av nøtter eller tørket frukt som inneholder 

pistasienøtter 

– ex 0813 50 39 

ex 0813 50 91 

ex 0813 50 99 

60 

60 

60 

   

– Pistasienøttmasse – ex 2007 10 10 

ex 2007 10 99 

60 

30 

   

– Pistasienøtter, bearbeidet eller konservert, herunder 

blandinger 

– ex 2007 99 39 

ex 2007 99 50 

ex 2007 99 97 

ex 2008 19 13 

ex 2008 19 93 

03, 04 

32 

22 

20 

20 
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Næringsmidler og fôr (tiltenkt bruk) KN-kode(1) 

TARIC-

underposisjon Opprinnelsesstat Fare 

Hyppighet av  

fysisk kontroll og 

identitetskontroll 

(%) 

 ex 2008 97 12 

ex 2008 97 14 

ex 2008 97 16 

ex 2008 97 18 

ex 2008 97 32 

ex 2008 97 34 

ex 2008 97 36 

ex 2008 97 38 

ex 2008 97 51 

ex 2008 97 59 

ex 2008 97 72 

ex 2008 97 74 

ex 2008 97 76 

ex 2008 97 78 

ex 2008 97 92 

ex 2008 97 93 

ex 2008 97 94 

ex 2008 97 96 

ex 2008 97 97 

ex 2008 97 98 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

   

– Mel og pulver av pistasienøtter 

(Næringsmidler) 

– ex 1106 30 90 50    

– Vinblader 

(Næringsmidler) 

– ex 2008 99 99 11, 19 Tyrkia (TR) Rester av pesticider(3)(8) 20 

– Pitahaya (dragefrukt) 

(Næringsmidler – friske eller kjølte) 

– ex 0810 90 20 10 Vietnam (VN) Rester av pesticider(3)(9) 10 
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2. Sammensatte næringsmidler nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) ii) 

Sammensatte næringsmidler som inneholder noen av de enkeltproduktene som er oppført i tabell 1 i dette vedlegget på grunn av risikoen for forurensning med aflatoksiner i en mengde 

på over 20 % av enten et enkelt produkt eller summen av de oppførte produktene 

KN-kode(1) Beskrivelse(7) 

ex 1704 90 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade) uten innhold av kakao, unntatt tyggegummi, også overtrukket med sukker 

ex 1806 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao 

ex 1905 Brød, konditorvarer, kaker, kjeks og annet bakverk, også tilsatt kakao, alterbrød, tomme kapsler egnet til farmasøytisk bruk, 

forseglingsoblater, rispapir og lignende produkter 

(1) Dersom bare visse produkter under en KN-kode skal undersøkes, er KN-koden angitt med «ex». 

(2) Prøvetakingen og analysene skal foretas i samsvar med prøvetakingsmetodene og referansemetodene for analyse fastsatt i nr. 1 bokstav b) i vedlegg III til denne forordningen. 

(3) Rester av minst de pesticidene som er oppført i kontrollprogrammet vedtatt i samsvar med artikkel 29 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1) som kan analyseres ved hjelp av multirestmetoder basert 

på CG-MS og LC-MS (pesticider som skal overvåkes bare i eller på produkter av vegetabilsk opprinnelse). 

(4) Rester av acefat. 

(5) Analyserapporten nevnt i artikkel 10 nr. 3 i denne forordningen skal utstedes av et laboratorium som er akkreditert i samsvar med EN ISO/IEC 17025 for analyse av PCP i næringsmidler og fôr. 

Analyserapporten skal angi 

a) resultatene av prøvetakingen og analysen for forekomst av PCP som er gjennomført av vedkommende myndigheter i opprinnelsesstaten eller i den staten som forsendelsen er sendt fra, dersom nevnte stat er en annen 

enn opprinnelsesstaten, 

b) analyseresultatets måleusikkerhet, 

c) analysemetodens påvisningsgrense (LOD), og 

d) analysemetodens grense for mengdebestemmelse (LOQ). 

Ekstraksjonen før analyse skal foretas med et surt løsemiddel. Analysen skal foretas i samsvar med den endrede versjonen av QuEChERS-metoden som angitt på nettstedet til Den europeiske unions 

referanselaboratorier for rester av pesticider eller i henhold til en like pålitelig metode. 

(6) Prøvetakingen og analysene skal foretas i samsvar med prøvetakingsmetodene og referansemetodene for analyse fastsatt i nr. 1 bokstav a) i vedlegg III til denne forordningen. 

(7) Varebeskrivelsen er som fastsatt i kolonnen med beskrivelser i KN i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87. Nærmere opplysninger om hva den felles tolltariffen nøyaktig dekker, framkommer av den siste 

endringen av nevnte vedlegg. 

(8) Rester av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, inkludert maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram) og metrafenon. 

(9) Rester av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, inkludert maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram), fentoat og kinalfos. 
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VEDLEGG III 

1) Prøvetakingsmetoder og referansemetoder for analyse nevnt i artikkel 3 bokstav e) 

1. Prøvetakingsmetoder og referansemetoder for analyse for kontroll av forekomst av Salmonella i næringsmidler 

a) Dersom det i vedlegg I eller II til denne forordningen fastsettes anvendelse av prøvetakingsmetodene og 

referansemetodene for analyse fastsatt i nr. 1 bokstav a) i vedlegg III til denne forordningen, får følgende regler 

anvendelse: 

Referansemetode 

for analyse(1) 

Forsendelsens 

vekt 

Antall 

prøve-

enheter (n) 

Prøvetakingsmetoder 

Analyseresultat som 

kreves for hver 

prøveenhet i samme 

forsendelse 

EN ISO 6579-1 Under 20 

tonn 

5 n prøveenheter på minst 100 gram hver samles 

inn. Dersom det identifiseres partier i CHED-

dokumentet, skal prøveenhetene samles inn fra 

forskjellige, tilfeldig utvalgte partier i 

forsendelsen. Dersom det ikke kan 

identifiseres partier, samles prøveenhetene inn 

tilfeldig fra forsendelsen. Pooling av 

prøveenheter er ikke tillatt. Hver prøveenhet 

skal undersøkes separat. 

Ikke påvist 

Salmonella i 25 g 

Minst 20 

tonn 

10 

(1) Den siste versjonen av referansemetoden for analyse skal brukes, eller det skal brukes en metode som er validert mot den, i 

samsvar med protokollen fastsatt i EN ISO 16140-2. 

b) Dersom det i vedlegg I eller II til denne forordningen fastsettes anvendelse av prøvetakingsmetodene og 

referansemetodene for analyse fastsatt i nr. 1 bokstav b) i vedlegg III til denne forordningen, får følgende regler 

anvendelse: 

Referansemetode 

for analyse(1) 

Forsendelsens 

vekt 

Antall 

prøve-

enheter (n) 

Prøvetakingsmetoder 

Analyseresultat som 

kreves for hver 

prøveenhet i samme 

forsendelse 

EN ISO 6579-1 Hvilken som 

helst vekt 

5 n prøveenheter på minst 100 gram hver samles 

inn. Dersom det identifiseres partier i CHED-

dokumentet, skal prøveenhetene samles inn fra 

forskjellige, tilfeldig utvalgte partier i 

forsendelsen. Dersom det ikke kan 

identifiseres partier, samles prøveenhetene inn 

tilfeldig fra forsendelsen. Pooling av 

prøveenheter er ikke tillatt. Hver prøveenhet 

skal undersøkes separat. 

Ikke påvist 

Salmonella i 25 g 

(1) Den siste versjonen av referansemetoden for analyse skal brukes, eller det skal brukes en metode som er validert mot den, i 

samsvar med protokollen fastsatt i EN ISO 16140-2. 
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VEDLEGG IV 

MAL FOR OFFISIELT SERTIFIKAT NEVNT I ARTIKKEL 11 I KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 

2019/1793 TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV VISSE NÆRINGSMIDLER ELLER FÔR 

 STAT Offisielt sertifikat ved import til EU 

D
e
l 

1
: 

O
p

p
ly

s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
ls

e
n

 

I.1.  Avsender/eksportør  

Navn  

Adresse  

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets 
referansenr. 

I.2.a  IMSOC-referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker/importør  
Navn 

Adresse  
Postnr.  
Telefonnr. 

I.6.  Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen  
Navn 

Adresse 
Postnr. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO I.8. Opprinnelses-
region 

I.9.  Bestemmelsesstat  ISO I.10. 

I.11.  Avsendersted  

Navn 

Adresse 

I.12.  Bestemmelsessted  

Navn  

Adresse 

 

I.13. Lastested I.14.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  

Veigående kjøretøy   

Identifikasjon: 

Fartøy   

Jernbane   

Annet   

I.16.  Grensekontrollstasjon ved innførsel 

I.17.  Følgedokumenter 

  Laboratorierapport  
Nr. 
Utstedelsesdato 

 Annet  
Type  
Nr. 

I.18.  Transportvilkår 

Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst   

I.19.  Containernr./forseglingsnr. 

I.20.  Varer sertifisert til 

Konsum   

Fôrvarer   

   

I.21. I.22. 

For det indre marked:  

 

I.23.  Samlet antall kolli I.24.  Mengde  
Samlet antall 

Samlet nettovekt (kg) Samlet bruttovekt (kg) 

I.25.  Varebeskrivelse  

Nr. Kode og KN-betegnelse 

Art (vitenskapelig navn)   

 Sluttforbruker 

 

Antall kolli Nettovekt  Partinr. Type emballasje 
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 STAT Sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen av 
næringsmidler eller fôr 
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: 
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II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets 
referansenr. 

II.b.  IMSOC-referansenr. 

II.1.  Undertegnede erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i 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 (EF) 
nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1), europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene (EUT L 35 av 
8.2.2005, s. 1) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og 
annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket 
samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, 
(EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt 
rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 
89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 
om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1) og attesterer at 

(1) enten 

[II.1.1.  næringsmiddelet i forsendelsen beskrevet ovenfor med identifikasjonskoden ... (angi identifikasjonskoden for 
forsendelsen nevnt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793) er produsert i samsvar med 
kravene i forordning (EF) nr. 178/2002 og (EF) nr. 852/2004, og særlig at 

– primærproduksjon av slike næringsmidler og tilknyttede aktiviteter oppført i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 852/2004 overholder de alminnelige hygienebestemmelsene fastsatt i del A i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 852/2004, 

– (1)(2) og når det gjelder ethvert ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen etter primær-

produksjonen og de tilknyttede aktivitetene, 

– er det behandlet og eventuelt bearbeidet, emballert og lagret på en hygienisk måte i samsvar med kravene i 
vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004, og 

– det kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for 
risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004,] 

 

(1) eller 

[II.1.2.   fôret i forsendelsen beskrevet ovenfor med identifikasjonskoden ... (angi identifikasjonskoden for 
forsendelsen nevnt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793) er produsert i samsvar med 
kravene i forordning (EF) nr. 178/2002 og (EF) nr. 183/2005, og særlig at 

– primærproduksjon av slikt fôr og tilknyttede aktiviteter oppført i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 183/2005 
overholder bestemmelsene i vedlegg I til forordning (EF) nr. 183/2005, 

– (1)(2) og når det gjelder ethvert ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen etter primær-

produksjonen og de tilknyttede aktivitetene, 

– er det behandlet og eventuelt bearbeidet, emballert og lagret på en hygienisk måte i samsvar med kravene i 
vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005, og 

– det kommer fra en virksomhet / virksomheter som benytter et program som er basert på prinsippene for 
risikoanalyse og kritiske styringspunkter (HACCP) i samsvar med forordning (EF) nr. 183/2005.] 

og 
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 STAT Sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen av 
næringsmidler eller fôr 
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II.  Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b IMSOC-referansenr. 

II.2.  Undertegnede attesterer i samsvar med bestemmelsene i gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om 
midlertidig strengere offentlig kontroll og nødtiltak ved innførsel til Unionen av visse varer fra visse tredjestater, 
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002, og om 
oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og 
(EU) 2018/1660 at 

(3) enten 

[II.2.1.   Attestasjon for næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som er oppført i vedlegg II til 
gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793, samt for sammensatte næringsmidler oppført i nevnte 
vedlegg, på grunn av risikoen for forurensning med mykotoksiner 

– det ble tatt prøver fra forsendelsen beskrevet ovenfor i samsvar med 

 kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 for å bestemme innholdet av aflatoksin B1 og den samlede 
aflatoksinforurensningen i næringsmidler 

 kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 for å bestemme innholdet av aflatoksin B1 i fôr  

den  .................  (dato), gjenstand for laboratorieanalyser den  .........  (dato) 

i  ...............................................................................................  (laboratoriets navn) med metoder som omfatter 
minst de farene som er identifisert i vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793. 

– Nærmere opplysninger om metodene for laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser samsvar 
med Unionens regelverk for grenseverdier for aflatoksiner.] 

 

(3) eller 

[II.2.2.   Attestasjon for næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som er oppført i vedlegg II til 
gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793, samt for sammensatte næringsmidler oppført i nevnte 
vedlegg, på grunn av risikoen for forurensning med rester av pesticider 

– det ble tatt prøver fra forsendelsen beskrevet ovenfor i samsvar med kommisjonsdirektiv 2002/63/EF den  ........  
(dato), gjenstand for laboratorieanalyser den  ..............................  (dato) i  ..................................................... 
(laboratoriets navn) med metoder som omfatter minst de farene som er identifisert i vedlegg II til 
gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793. 

– Nærmere opplysninger om metodene for laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser samsvar 
med Unionens regelverk for grenseverdier for rester av pesticider.] 

(3) eller 

[II.2.3.   Attestasjon for guarkjernemel oppført i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793, herunder 
for sammensatte næringsmidler oppført i nevnte vedlegg, på grunn av risikoen for forurensning med 
pentaklorfenol og dioksiner 

– det ble tatt prøver fra forsendelsen beskrevet ovenfor i samsvar med kommisjonsdirektiv 2002/63/EF den  ........  
(dato), gjenstand for laboratorieanalyser den  ..............................  (dato) i  ..................................................... 
(laboratoriets navn) med metoder som omfatter minst de farene som er identifisert i vedlegg II til 
gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793. 

– Nærmere opplysninger om metodene for laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser at varene 
ikke inneholder mer enn 0,01 mg/kg pentaklorfenol (PCP).] 

(3) eller 
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 STAT Sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen av 
næringsmidler eller fôr 
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II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets 
referansenr. 

II.b.  IMSOC-referansenr. 

[11.2.4.   Attestasjon for næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som er oppført i vedlegg II til gjennom-
føringsforordning (EU) 2019/1793, samt for sammensatte næringsmidler oppført i nevnte vedlegg, på 
grunn av risikoen for mikrobiologisk forurensning 

– det ble tatt prøver fra forsendelsen beskrevet ovenfor i samsvar med vedlegg III til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 

den  .................  (dato), gjenstand for laboratorieanalyser den  ............  (dato) 

i ......................................................................................................(laboratoriets navn) med metoder som 
omfatter minst de farene som er identifisert i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793. 

– Nærmere opplysninger om metodene for laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser at det ikke 
forekommer Salmonella i 25 g. 

II.3.  Dette sertifikatet skal utstedes før forsendelsen det gjelder, har forlatt utstedende vedkommende myndighets 
kontroll. 

II. 4  Dette sertifikatet er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen, men uansett ikke lenger enn seks måneder fra 
datoen for resultatene av de siste laboratorieanalysene. 

Merknader 

Se merknadene om utfylling i dette vedlegget. 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer (for eksempel om det gjelder næringsmidler eller fôr). 

(2) Får anvendelse bare når det gjelder ethvert ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen etter 
primærproduksjonen og de tilknyttede aktivitetene. 

(3) Stryk det som ikke passer dersom du ikke velger dette punktet i forbindelse med attestasjonen. 

–  Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. Dette gjelder også for stempler, unntatt 
pregestempler og vannmerker. 

 

 Sertifikatutsteder:   

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato:  Underskrift: 

 Stempel   
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MERKNADER OM UTFYLLING AV MALEN FOR OFFISIELT SERTIFIKAT NEVNT I ARTIKKEL 11 I 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1793 TIL BRUK VED INNFØRSEL TIL UNIONEN AV VISSE 

NÆRINGSMIDLER ELLER FÔR 

Generelt 

Angi et alternativ ved å markere den aktuelle ruten med et kryss (X). 

Når den nevnes, menes med «ISO» den internasjonale standardkoden med to bokstaver for et land, i samsvar med den 

internasjonale standarden ISO 3166 alfa-2(1). 

Bare ett av alternativene kan velges i felt I.15, I.18 og I.20. 

Med mindre annet er angitt, må feltene fylles ut. 

Dersom mottakeren, grensekontrollstasjonen eller angivelsen av transport (det vil si transportmiddel eller dato) endres 

etter at sertifikatet er utstedt, skal den driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen, underrette vedkommende 

myndighet i innførselsmedlemsstaten. En slik endring skal ikke medføre anmodning om erstatningssertifikat. 

Dersom sertifikatet sendes inn via IMSOC, gjelder følgende: 

– Postene eller feltene angitt i del I utgjør datakatalogene for de elektroniske versjonene av det offisielle sertifikatet. 

– Feltenes rekkefølge, størrelse og form i del I i malen for det offisielle sertifikatet er veiledende. 

– Dersom det kreves et stempel, er det elektroniske motstykket et elektronisk segl. Slike segl skal være i samsvar med 

reglene for utstedelse av elektroniske sertifikater nevnt i artikkel 90 bokstav f) i forordning (EU) 2017/625. 

Del I: Opplysninger om forsendelsen 

Stat: Navnet på tredjestaten som utsteder sertifikatet. 

Felt I.1. Avsender/eksportør: navn på og adresse til (gateadresse, sted og region, provins eller delstat, etter hva 

som er relevant) den fysiske eller juridiske personen som sender forsendelsen, og som må befinne seg i 

tredjestaten. 

Felt I.2. Sertifikatets referansenr.: den entydige obligatoriske koden som er tildelt av vedkommende myndighet i 

tredjestaten i samsvar med dens egen klassifisering. Dette feltet må fylles ut på alle sertifikater som ikke 

sendes inn via IMSOC. 

Felt I.2.a IMSOC-referansenr.: det entydige referansenummeret som tildeles automatisk av IMSOC, dersom 

sertifikatet er registrert i IMSOC. Dette feltet skal ikke fylles ut dersom sertifikatet ikke sendes inn via 

IMSOC. 

Felt I.3. Vedkommende sentrale myndighet: navnet på den sentrale myndigheten i tredjestaten som utsteder 

sertifikatet. 

Felt I.4. Vedkommende lokale myndighet: dersom det er relevant, navnet på den lokale myndigheten i 

tredjestaten som utsteder sertifikatet. 

Felt I.5. Mottaker/importør: navn på og adresse til den fysiske eller juridiske personen som forsendelsen skal 

sendes til i medlemsstaten. 

  

(1) Liste over navn på land og kodeelementer finnes på http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm 
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Felt I.6. Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen: navnet på og adressen til den personen i Den 

europeiske union som er ansvarlig for forsendelsen når den framlegges på grensekontrollstasjonen, og 

som avgir de nødvendige erklæringene til vedkommende myndigheter enten som importør eller på 

vegne av importøren. Dette feltet er valgfritt. 

Felt I.7. Opprinnelsesstat: navnet på og ISO-koden for staten der varene har sin opprinnelse eller er blitt dyrket, 

høstet eller framstilt. 

Felt I.8. Ikke relevant. 

Felt I.9. Bestemmelsesstat: navnet på og ISO-koden for bestemmelsesstaten i Den europeiske union som mottar 

produktene. 

Felt I.10. Ikke relevant. 

Felt I.11. Avsendersted: navnet på og adressen til driftsenhetene eller virksomhetene som produktene kommer fra. 

Enhver enhet i et selskap i næringsmiddel- eller fôrvaresektoren. Det er bare virksomheten som sender 

produktet, som skal navngis. Når det gjelder handel som omfatter mer enn én tredjestat (trepartshandel), 

er avsenderstedet den siste virksomheten i tredjestaten i eksportkjeden som den siste forsendelsen 

transporteres fra til Den europeiske union. 

Felt I.12. Bestemmelsessted: Denne opplysningen er valgfri. 

For å bringe i omsetning: stedet dit produktene sendes for endelig lossing. Oppgi navnet på, adressen til 

og godkjenningsnummeret for driftsenhetene eller virksomhetene på bestemmelsesstedet, dersom det er 

relevant. 

Felt I.13. Lastested: ikke relevant. 

Felt I.14. Dato og klokkeslett for avsending: datoen for transportmiddelets avgang (fly, fartøy, jernbane eller 

veigående kjøretøy). 

Felt I.15. Transportmiddel: transportmiddelet som reiser fra avsenderstaten. 

Transportmåte: fly, fartøy, jernbane, veigående kjøretøy eller annet. Med «annet» mens transportmåter 

som ikke er omfattet av rådsforordning (EF) nr. 1/2005(2). 

Identifikasjon av transportmiddel: for fly: rutenummer, for fartøyer: fartøyets navn, for jernbane: 

tognummer og vognnummer, for veitransport: registreringsnummer og, dersom det er relevant, 

tilhengerens registreringsnummer. 

Ved fergetransport angis identifikasjon av kjøretøyet, registreringsnummeret og, dersom det er relevant, 

tilhengerens registreringsnummer og navnet på fergeforbindelsen. 

Felt I.16. Grensekontrollstasjon ved innførsel: Angi navnet på grensekontrollstasjonen ved innførsel og dens 

identifikasjonskode tildelt av IMSOC. 

  

(2) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 
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Felt I.17. Følgedokumenter: 

Laboratorierapport: Angi referansenummer og utstedelsesdato for rapporten/resultatene fra 

laboratorieanalysene nevnt i artikkel 10 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 (denne forordningen). 

Annet: Dokumentets type og referansenummer skal angis dersom en forsendelse ledsages av andre 

dokumenter, for eksempel et handelsdokument (for eksempel luftfraktbrevets nummer, konnossement-

nummer eller handelsnummer for toget eller det veigående kjøretøyet). 

Felt I.18. Transportvilkår: kategori for påkrevd temperatur under transporten av produktene (omgivelses-

temperatur, kjølt, fryst). Bare én kategori kan velges. 

Felt I.19. Containernr./forseglingsnr.: dersom relevant, tilsvarende numre. 

Containernummeret skal angis dersom varene transporteres i lukkede containere. 

Bare offisielt forseglingsnummer skal angis. Det brukes en offisiell forsegling dersom containeren, 

lastebilen eller jernbanevognen forsegles under tilsyn av vedkommende myndighet som utsteder 

sertifikatet. 

Felt I.20. Varer sertifisert til: Angi den tiltenkte bruken for produktene som angitt i det relevante offisielle 

sertifikatet for Den europeiske union. 

Konsum: Gjelder bare produkter beregnet på konsum. 

Fôrvarer: Gjelder bare produkter beregnet på fôrvarer. 

Felt I.21. Ikke relevant 

Felt I.22. For det indre marked: for alle forsendelser beregnet på å bringes i omsetning i Den europeiske union. 

Felt I.23. Samlet antall kolli: antall kolli. Når det gjelder bulkforsendelser, er det ikke nødvendig å fylle ut dette 

feltet. 

Felt I.24. Mengde: 

Samlet nettovekt: Denne defineres som selve varenes masse uten noen emballasje. 

Samlet bruttovekt: samlet vekt i kilogram. Denne defineres som produktenes samlede masse med all 

emballasje, men uten transportcontainere og annet transportutstyr. 

Felt I.25: Varebeskrivelse: Angi den relevante koden i det harmoniserte system (HS-kode) og betegnelsen definert 

av Verdens tollorganisasjon som nevnt i rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(3). Denne tollbeskrivelsen 

skal om nødvendig utfylles med ytterligere opplysninger som kreves for å klassifisere produktene. 

Angi arten, type produkt, antall kolli, type emballasje, partinummer, nettovekt og sluttforbruker (dersom 

produktene er pakket for sluttforbrukeren). 

Art: det vitenskapelige navnet eller som definert i samsvar med EU-regelverket. 

Type emballasje: Identifiser typen av emballasje i samsvar med definisjonen angitt i rekommandasjon 

nr. 21(4) fra UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business). 

  

  

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 

(4) Siste versjon: Revisjon 9 vedlegg V og VI offentliggjort på http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-

business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml 
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Del II: Attestasjon 

Denne delen skal fylles ut av en sertifikatutsteder som er godkjent av vedkommende myndighet i den tredjestaten som 

skal underskrive det offisielle sertifikatet, som fastsatt i artikkel 88 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. 

Felt II. Helseopplysninger: Fyll ut denne delen i samsvar med de aktuelle helsekravene i Den europeiske union 

som gjelder produktenes art, og som definert i likeverdighetsavtalene med visse tredjestater eller i 

annet EU-regelverk, for eksempel for utstedelse av sertifikater. 

Velg blant nr. II.2.1, II.2.2, II.2.3 og II.2.4 det nummeret som tilsvarer den produktkategorien og faren 

som attestasjonen er gitt for. 

Dersom de offisielle sertifikatene ikke sendes inn via IMSOC, skal erklæringer som ikke er relevante, 

strykes, paraferes og stemples av sertifikatutstederen, eller slettes helt fra sertifikatet. 

Dersom sertifikatet sendes inn via IMSOC, skal erklæringer som ikke er relevante, strykes eller slettes 

helt fra sertifikatet. 

Felt II.a. Sertifikatets referansenr.: samme referansenummer som i felt I.2. 

Felt II.b. IMSOC-referansenr.: samme referansenummer som i felt I.2.a. Obligatorisk bare for offisielle 

sertifikater som er utstedt i IMSOC. 

Sertifikatutsteder: Tjenestemann hos vedkommende myndighet i tredjestaten som har fått fullmakt fra disse 

myndighetene til å underskrive offisielle sertifikater: Angi navnet med blokkbokstaver, kvalifikasjon 

og tittel, dersom det er relevant, identifikasjonsnummer og originalstempel for vedkommende 

myndighet og dato for underskrift. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1873 

av 7. november 2019 

om framgangsmåtene for vedkommende myndigheters samordnede gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll av 

produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter på 

grensekontrollstasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 65 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal visse kategorier av dyr og varer gjennomgå systematisk kontroll på 

grensekontrollstasjoner før innførsel til Unionen. 

2) Det følger av artikkel 65 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625 at ved mistanke om bedrageri eller villedende praksis hos en 

driftsansvarlig eller ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i nevnte forordning, bør 

de vedkommende myndighetene skjerpe den offentlige kontrollen på grensekontrollstasjonene av forsendelser med 

samme bruksområde eller opprinnelse. I henhold til artikkel 65 nr. 5 i forordning (EU) 2017/625 skal vedkommende 

myndigheter underrette Kommisjonen og medlemsstatene gjennom informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll 

(IMSOC) nevnt i artikkel 131 i nevnte forordning om sin beslutning om å gjennomføre slik skjerpet kontroll. 

3) For å sikre en harmonisert tilnærming til samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll av visse varer som 

innføres til Unionen, bør det fastsettes detaljerte framgangsmåter for samordnet gjennomføring av denne kontrollen, også 

regler for IMSOCs rolle i den forbindelse. Av praktiske grunner bør den samordnede gjennomføringen av skjerpet kontroll 

på grensene begrenses til de kategoriene av forsendelser som har en identifiserbar oppført opprinnelsesvirksomhet, dvs. 

forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter. 

4) Når Kommisjonen mottar meldinger fra vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 65 nr. 5 i forordning (EU) 

2017/625, bør den særlig vurdere om den manglende overholdelsen er knyttet til mistenkt bedrageri eller villedende 

praksis eller en potensielt alvorlig eller gjentatt overtredelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 

2017/625, for eksempel at det bringes i omsetning produkter av animalsk opprinnelse med et innhold av forurensende 

stoffer eller restmengder av veterinærpreparater som overstiger den øvre grenseverdien for restmengder, eller produkter 

som ikke er i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(2).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 8.11.2019, s. 50 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 

2020/EØS/80/10 
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5) For å redusere risikoen for bedrageri eller villedende praksis gjennom framvisning av små forsendelser for offentlig kontroll 

bør den samlede vekten av forsendelser som overholder reglene, som kreves for at den samordnede gjennomføringen av 

skjerpet offentlig kontroll skal avsluttes, tilsvare minst ti ganger vekten av den forsendelsen som opprinnelig førte til 

tiltaket. For å unngå en uakseptabel administrativ og økonomisk byrde for de vedkommende myndighetene og de 

driftsansvarlige bør det imidlertid fastsettes en maksimal samlet vekt av forsendelser som overholder reglene, som er 

nødvendig for at den samordnede gjennomføringen av skjerpet offentlig kontroll skal avsluttes. 

6) Dersom det for tre forsendelser som innføres til Unionen, under en samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig 

kontroll avdekkes samme type overtredelse som angis i meldingen i samsvar med artikkel 65 nr. 5 i forordning (EU) 

2017/625, bør den samordnede gjennomføringen av skjerpet offentlig kontroll opprettholdes til resultatene av den og 

tiltakene som de vedkommende myndighetene i de berørte tredjestatene har truffet, er tilfredsstillende. I så fall bør 

Kommisjonen anmode de vedkommende myndighetene i tredjestaten om å gjennomføre de undersøkelsene og tiltakene 

som er nødvendige for å avhjelpe situasjonen i opprinnelsesvirksomheten, og rapportere til Kommisjonen. 

7) Av hensyn til effektiviteten i kontrollsystemet bør det være mulig for medlemsstatene å utelukke visse forsendelser ved 

samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll i tilfeller der forsendelsene skal nektes innførsel til Unionen av 

andre grunner enn den overtredelsen som ligger til grunn for at den samordnede skjerpede offentlige kontrollen 

gjennomføres. 

8) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra nevnte dato. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordningen fastsettes regler for hvordan vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjoner skal samordne 

gjennomføringen av skjerpet offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske 

biprodukter og sammensatte produkter som innføres til Unionen for å bringes i omsetning. 

Artikkel 2 

Definisjon 

I denne forordningen menes med «opprinnelsesvirksomhet» en opprinnelsesvirksomhet i en tredjestat, herunder fartøyer fra 

tredjestater som er oppført på lister som er utarbeidet med henblikk på eksport av produkter av animalsk opprinnelse, 

formeringsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter til Unionen i samsvar med relevant unionsregelverk. 

Artikkel 3 

Utløsning av samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll 

1. Når de vedkommende myndighetene underretter Kommisjonen og de andre medlemsstatene gjennom IMSOC om sin 

beslutning i samsvar med artikkel 65 nr. 5 i forordning (EU) 2017/625, skal de angi opprinnelsesvirksomheten, varekategori, 

herunder betegnelse og kode i den kombinerte nomenklaturen angitt i vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(3), og den 

overtredelsen som nødvendiggjør en samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll.  

  

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 
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2. Etter å ha mottatt meldingen nevnt i nr. 1 skal Kommisjonen vurdere om følgende vilkår er oppfylt: 

a) Meldingen bygger på mistanke om bedrageri eller villedende praksis eller på en potensielt alvorlig eller gjentatt 

overtredelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. 

b) Meldingen gjelder et tiltak eller en unnlatelse som opprinnelsesvirksomheten for den berørte forsendelsen er ansvarlig for. 

c) Den aktuelle forsendelsen er ikke allerede omfattet av samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll i samsvar 

med denne forordningen. 

d) Den aktuelle forsendelsen er ikke omfattet av nødtiltak vedtatt i samsvar med artikkel 53 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4) eller artikkel 261 i forordning (EU) 2016/429(5) eller av særlige tiltak vedtatt i samsvar 

med artikkel 128 i forordning (EU) 2017/625, for den samme overtredelsen som den som er angitt i meldingen nevnt i nr. 1. 

3. Kommisjonen skal registrere resultatet av vurderingen nevnt i nr. 2 i IMSOC. 

4. Dersom resultatet av vurderingen nevnt i nr. 2 viser at de nødvendige vilkårene er oppfylt, skal de vedkommende 

myndighetene på grensekontrollstasjonene i alle medlemsstater gjennomføre samordnet skjerpet offentlig kontroll. 

Artikkel 4 

Framgangsmåter for samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll 

1. De vedkommende myndighetene på grensekontrollstasjonene i alle medlemsstater skal gjennomføre identitetskontroll og 

fysisk kontroll som nevnt i artikkel 49 i forordning (EU) 2017/625 av hver enkelt forsendelse som kommer fra den samme 

opprinnelsesvirksomheten, og som inneholder den samme kategorien av varer, for samme type overtredelse som angitt i 

IMSOC i samsvar med artikkel 3 nr. 1. 

2. For kontrollen nevnt i nr. 1 skal forsendelsene velges på grunnlag av kodene fra den kombinerte nomenklaturen angitt i 

IMSOC i samsvar med artikkel 3 nr. 1. 

3. Dersom disse kodene ikke er tilstrekkelig spesifikke til å identifisere varekategorien, skal de vedkommende myndighetene 

på grensekontrollstasjonene gjøre forsendelser som er utvalgt på grunnlag av disse kodene, til gjenstand for samordnet 

gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll bare dersom de svarer til beskrivelsen av varene som er angitt i samsvar med 

artikkel 3 nr. 1. 

4. Dersom en utvalgt forsendelse ikke er gjort til gjenstand for samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll i 

samsvar med nr. 3, skal de vedkommende myndighetene registrere begrunnelsen for dette i IMSOC. 

Artikkel 5 

Pålagt kontroll 

1. Dersom det for tre forsendelser som innføres til Unionen, under en samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll 

avdekkes samme type overtredelse som angis i meldingen nevnt i artikkel 3 nr. 1, skal Kommisjonen anmode vedkommende 

myndighet i tredjestaten der opprinnelsesvirksomheten for forsendelsene som ikke overholder reglene, ligger, om å 

a) foreta de undersøkelsene som er nødvendige for å fastslå årsakene til overtredelsene («pålagt kontroll»), 

b) vedta en handlingsplan for opprinnelsesvirksomheten for effektivt å avhjelpe situasjonen, og  

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 
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c) rapportere om tiltakene nevnt i bokstav a) og b), herunder resultatene av handlingsplanen. 

2. Kommisjonen skal nøye overvåke resultatene av den pålagte kontrollen og av handlingsplanen og treffe ytterligere tiltak, 

herunder tiltak i samsvar med artikkel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikkel 127 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625, 

dersom 

a) den vedkommende myndigheten i tredjestaten ikke treffer egnede tiltak for effektivt å avhjelpe situasjonen, eller 

b) de vedkommende myndighetene i medlemsstatene fortsetter å melde om utilfredsstillende resultater av den samordnede 

gjennomføringen av skjerpet offentlig kontroll. 

Artikkel 6 

Avslutning av samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll 

1. Den samordnede gjennomføringen av skjerpet offentlig kontroll skal avsluttes i følgende tilfeller: 

a) Dersom en vedkommende myndighet beslutter å trekke tilbake meldingen nevnt i artikkel 3 nr. 1 og underretter 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette via IMSOC med en begrunnelse for avgjørelsen. 

b) Dersom følgende vilkår er oppfylt: 

i) De vedkommende myndighetene på grensekontrollstasjonene i medlemsstatene har registrert en uavbrutt rekke på 

minst ti tilfredsstillende resultater av den samordnede gjennomføringen av skjerpet offentlig kontroll i IMSOC, og 

ii) den samlede vekten av forsendelsene nevnt i punkt i) når minst ti ganger vekten av forsendelsen som meldingen nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 gjelder, eller dersom dette er lavere, en nettovekt på 300 tonn. 

2. Dersom Kommisjonen har anmodet om pålagt kontroll i samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav a), skal imidlertid den 

samordnede gjennomføringen av skjerpet offentlig kontroll avsluttes når 

a) de vedkommende myndighetene på grensekontrollstasjonene i medlemsstatene har registrert en uavbrutt rekke på minst  

30 tilfredsstillende resultater av den samordnede gjennomføringen av skjerpet offentlig kontroll i IMSOC, og 

b) den vedkommende myndigheten i tredjestaten har vedtatt en tilfredsstillende handlingsplan i samsvar med artikkel 5 nr. 1 

bokstav b). 

Artikkel 7 

Kostnader for samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll 

Kostnadene for den samordnede gjennomføringen av skjerpet offentlig kontroll skal dekkes av den driftsansvarlige som er 

ansvarlig for forsendelsen som er gjenstand for kontrollen. 

Artikkel 8 

Forsendelser som er unntatt fra samordnet gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll 

1. De vedkommende myndighetene kan unnta en forsendelse fra den samordnede gjennomføringen av skjerpet offentlig 

kontroll dersom forsendelsen skal nektes innførsel til Unionen i samsvar med artikkel 66 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 av 

andre grunner enn den overtredelsen som ligger til grunn for at den samordnede skjerpede offentlige kontrollen gjennomføres. 
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2. Dersom en forsendelse er unntatt fra den samordnede gjennomføringen av skjerpet offentlig kontroll i samsvar med nr. 1, 

skal de vedkommende myndighetene registrere begrunnelsen for dette i IMSOC. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1981 

av 28. november 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 med hensyn til lister over tredjestater og regioner i 

tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre snegler, gelatin, kollagen og insekter beregnet på konsum til Den 

europeiske union(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 127 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2017/625 er det fastsatt regler for offentlig kontroll og annen kontrollvirksomhet som vedkommende 

myndigheter gjennomfører i medlemsstatene for å verifisere samsvar med Unionens regelverk for blant annet 

næringsmiddeltrygghet i alle ledd i produksjon, foredling og distribusjon. Framfor alt er det fastsatt at visse dyr og varer 

bare kan innføres til Unionen fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført på en liste utarbeidet av 

Kommisjonen for det formålet. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625(2) utfyller forordning (EU) 2017/625 med hensyn til kravene til 

innførsel til Unionen fra tredjestater eller regioner i tredjestater av forsendelser av visse dyr og varer som er beregnet på 

konsum, for å sikre at de oppfyller de relevante kravene som er fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EU) 2017/625, eller krav som anses for å være minst likeverdige. I artikkel 3 i delegert forordning (EU) 

2019/625 er det fastsatt regler som gjelder visse dyr og varer som bare skal komme fra tredjestater eller regioner i 

tredjestater som er oppført på listen nevnt i artikkel 126 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625. Kravene som 

stilles for å kunne bli oppført på listen, er fastsatt i artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2019/625, i tillegg til de mer 

generelle kravene til oppføring fastsatt i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626(3) fastsetter eller viser til lister over tredjestater eller regioner 

i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum til Unionen, for å 

sikre samsvar med kravene til næringsmiddeltrygghet fastsatt i artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2019/625 og 

artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625. Gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 får anvendelse fra  

14. desember 2019. 

4) Artikkel 12 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 tillater innførsel til Unionen av forsendelser av snegler, som 

definert i nr. 6.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004(4), på visse vilkår, forutsatt at slike forsendelser kommer 

fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2019/626.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.11.2019, s. 72 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 

hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 av 5. mars 2019 om lister over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke 

det er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum til Den europeiske union, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

2016/759 med hensyn til disse listene (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 131). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

2020/EØS/80/11 
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5) I samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 853/2004 kan produkter av animalsk opprinnelse, 

herunder andre sneglearter beregnet på konsum, importeres til Unionen bare dersom tredjestaten eller regionene i 

tredjestaten er oppført på en liste fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2019/626. 

6) I påvente av en slik oppføring i samsvar med forordning (EU) 2019/626, er import av slike snegler tillatt i samsvar med 

artikkel 3 i kommisjonsforordning (EU) 2017/185(5), der det er fastsatt et unntak som gjelder folkehelsekrav ved import 

av produkter av animalsk opprinnelse fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004, og som gjelder til  

31. desember 2020. Det er hensiktsmessig å føre opp disse snegleartene på listen over tredjestater og regioner i 

tredjestater som er fastsatt i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2019/626, for å unngå handelsforstyrrelser 

etter 31. desember 2020. 

7) Den 31. januar 2019 anmodet Armenia om å bli oppført på listen over tredjestater fra hvilke medlemsstatene skal tillate 

import av snegler beregnet på konsum til Unionen. Armenia ga garantier om oppfyllelse av kravene fastsatt i 

artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 og artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2019/625 for å få tillatelse til å 

innføre snegler til Unionen. Armenia bør derfor oppføres på listen over tredjestater og regioner i tredjestater fra hvilke 

det er tillatt å innføre snegler til Unionen, fastsatt i vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2019/626. 

8) Artikkel 14 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 viser til lister over tredjestater og regioner i tredjestater fra 

hvilke det er tillatt å innføre gelatin og kollagen til Unionen. Artikkel 14 begrenser innførselen til Unionen av gelatin og 

kollagen fra storfe, sau, geit, svin, hestedyr og fjørfe til bare tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er 

tillatt å innføre ferskt kjøtt fra visse arter av hovdyr og fjørfekjøtt til Unionen. 

9) Artikkel 14 begrenser ytterligere innførselen til Unionen av slikt gelatin og kollagen på bakgrunn av dyrehelserestriksjoner 

som gjelder for ferskt kjøtt. De sistnevnte restriksjonene er ikke hensiktsmessige, fordi produksjonsprosessen for gelatin og 

kollagen utelukker forekomsten av slike farer for dyrehelsen. Derfor bør det anvendes en mindre streng tilnærming med 

hensyn til innførsel til Unionen av gelatin og kollagen fra tredjestater eller regioner i tredjestater, som utelukkende er basert 

på oppfyllelse av kravene til innførsel til Unionen av dyr og varer fastsatt i forordning (EU) 2017/625 og delegert 

forordning (EU) 2019/625. 

10) Artikkel 20 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 viser til en liste over tredjestater og regioner i tredjestater fra 

hvilke det er tillatt å innføre insekter til Unionen. Artikkelen viser til tredjestater og regioner i tredjestater som det er 

tillatt å innføre insekter fra i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283(6), med hensyn til 

insekter som er oppført i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(7). I artikkel 20 i gjennom-

føringsforordning (EU) 2019/626 fastsettes det imidlertid ikke spesifikt hvilke tredjestater og regioner i tredjestater som 

har slik tillatelse. Det er derfor hensiktsmessig å vise til en konkret liste over tredjestater og regioner i tredjestater fra 

hvilke det er tillatt å innføre disse insektene til Unionen, i et særlig vedlegg til gjennomføringsforordning (EU) 

2019/626. Tredjestater og regioner i tredjestater bør derfor bare tillates å innføre insekter til Unionen og bli oppført på 

listen dersom de gir tilstrekkelige garantier for at de oppfyller kravene fastsatt i artikkel 127 nr. 3 i forordning (EU) 

2017/625 og artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2019/625. 

11) Den 8. oktober 2019 ga Canada tilstrekkelige garantier for å få tillatelse til å innføre insekter til Unionen. 

12) Den 28. august 2019 ga Sveits tilstrekkelige garantier for å få tillatelse til å innføre insekter til Unionen. 

13) Den 11. september 2019 ga Sør-Korea tilstrekkelige garantier for å få tillatelse til å innføre insekter til Unionen.  

  

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2017/185 av 2. februar 2017 om fastsettelse av overgangsbestemmelser for anvendelsen av visse 

bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 29 av 3.2.2017, s. 21). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 
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14) Canada, Sveits og Sør-Korea bør derfor oppføres på listen over stater fra hvilke det er tillatt å innføre insekter til 

Unionen, og artikkel 20 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 bør derfor endres. 

15) Ettersom gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også 

få anvendelse fra samme dato for å unngå handelsforstyrrelser særlig med hensyn til innførsel til Unionen av 

forsendelser av gelatin og kollagen. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 17 lyde: 

«17) «snegler» snegler som definert i nr. 6.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, og alle andre sneglearter av 

familien Helicidae, Hygromiidae eller Sphincterochilidae som er beregnet på konsum,». 

2) Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre snegler til Unionen 

Forsendelser av snegler som er beregnet på konsum, skal bare tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjestater 

eller regioner i tredjestater som er oppført i vedlegg III til denne forordningen.» 

3) I artikkel 14 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1. Forsendelser av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra storfe, sau, geit, svin og hestedyr skal bare tillates innført 

til Unionen dersom de kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i kolonne 1 i del 1 i vedlegg 

II til forordning (EF) nr. 206/2010, eller fra Sør-Korea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan. 

2. Forsendelser av gelatin og kollagen beregnet på konsum fra fjørfe skal bare tillates innført til Unionen dersom de 

kommer fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er oppført i kolonne 1 i tabellen i del 1 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 798/2008, eller fra Taiwan.» 

4) Artikkel 20 skal lyde: 

«Artikkel 20 

Tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre insekter til Unionen 

Forsendelser av insekter beregnet på konsum skal bare tillates innført til Unionen dersom disse næringsmidlene har 

opprinnelse i og er sendt fra en tredjestat eller en region i en tredjestat som er oppført i vedlegg IIIa til denne forordningen.» 

5) Vedleggene endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 28. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedleggene til forordning (EU) 2019/626 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg III innsettes følgende mellom oppføringene for Albania og Angola: 

«AM Armenia»  

2) Nytt vedlegg IIIa skal lyde: 

«VEDLEGG IIIa 

Liste over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre insekter til Unionen, som 

nevnt i artikkel 20 

ISO-landkode Tredjestat eller regioner i denne Merknader 

CA Canada  

CH Sveits  

KR Sør-Korea»  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2007 

av 18. november 2019 

om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene 

over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter samt 

høy og halm som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, og om endring av vedtak 2007/275/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(1), særlig artikkel 3 nr. 5, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(2), særlig artikkel 47 nr. 2 første ledd bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for hvordan vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal gjennomføre 

offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen, for å verifisere samsvar med Unionens regelverk for den 

landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/478(3) endret forordning (EU) 2017/625 ved at høy og halm samt 

næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk 

opprinnelse («sammensatte produkter»), ble tilføyd i kategoriene av varer angitt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i nevnte 

forordning. 

3) I samsvar med forordning (EU) 2017/625 er det visse kategorier av dyr og varer fra visse tredjestater som alltid bør 

framvises på grensekontrollstasjonene, slik at offentlig kontroll kan gjennomføres før innførsel til Unionen. I tillegg til 

dyr er produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, høy og halm og sammensatte 

produkter blant de kategoriene som alltid bør framvises for offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene. 

4) Forordning (EU) 2017/625 krever at Kommisjonen skal utarbeide lister over forskjellige dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, høy og halm og sammensatte produkter som skal framvises 

for offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene, med angivelse av deres respektive kode i den kombinerte 

nomenklaturen (KN) fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(4). 

5) Ettersom avledede produkter er en underkategori av animalske biprodukter, bør de være oppført på listene, og deres 

KN-koder bør derfor angis.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 3.12.2019, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2020 av 7. februar 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(2) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/478 av 14. januar 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

med hensyn til kategoriene av forsendelser som skal omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner (EUT L 82 av 25.3.2019, 

s. 4). 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 

2020/EØS/80/12 
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6) Kommisjonsvedtak 2007/275/EF(5) fastsetter bestemmelser om dyr og produkter, herunder sammensatte produkter, som 

omfattes av veterinærkontroll på grensekontrollstasjonene i samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF(6) og 97/78/EF. Fra 

og med 21. april 2021 vil det gjelde nye vilkår for innførsel til Unionen av sammensatte produkter i samsvar med 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625(7). Fram til dette tidspunktet er det derfor hensiktsmessig at de 

nåværende reglene fastsatt i vedtak 2007/275/EF for sammensatte produkter som omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjonene, fortsatt gjelder, og at denne forordningen ikke får anvendelse på sammensatte produkter. For å 

unngå overlappende lovbestemmelser bør denne forordningen endre vedtak 2007/275/EF ved å begrense dets 

virkeområde for sammensatte produkter. 

7) For å forenkle den offentlige kontrollen som vedkommende myndigheter foretar på grensekontrollstasjonene i samsvar 

med forordning (EU) 2017/625, bør listen fastsatt i denne forordningen gi en detaljert beskrivelse av dyr, produkter av 

animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter samt høy og halm som 

omfattes av slik offentlig kontroll. 

8) For visse KN-koder angis i denne forordningen dessuten bare en del av de dyrene og produktene som hører inn under 

den relevante posisjonen eller underposisjonen. I slike tilfeller bør denne forordningen gi ytterligere opplysninger om de 

aktuelle dyrene og produktene som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene. 

9) Ettersom de bestemmelsene i forordning (EU) 2017/625 som regulerer de forholdene som omfattes av denne 

forordningen, får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen få anvendelse fra samme dato. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordningen fastsettes listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske 

biprodukter og avledede produkter samt høy og halm, som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene i samsvar 

med artikkel 47 nr. 2 første ledd bokstav a) i forordning (EU) 2017/625. 

2. Denne forordningen får ikke anvendelse på sammensatte produkter. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «produkter av animalsk opprinnelse» produkter av animalsk opprinnelse som definert i nr. 8.1 i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(8), 

2) «ubearbeidet grisebust» ubearbeidet grisebust som definert i nr. 33 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 142/2011(9).  

  

(5) Kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i 

samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT L 116 av 4.5.2007, s. 9). 

(6) Rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til 

Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56). 

(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 

hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

(9) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 
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3) «ubehandlede fjør og deler av fjør» ubehandlede fjør og deler av fjør som definert i nr. 30 i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 142/2011, 

4) «ubehandlet hår» ubehandlet hår som definert i nr. 32 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011, 

5) «halvfabrikat» halvfabrikat som definert i nr. 35 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011, 

6) «behandlede huder og skinn» behandlede huder og skinn som definert i nr. 28 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011, 

7) «ubehandlet ull» ubehandlet ull som definert i nr. 31 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Artikkel 3 

Offentlig kontroll av dyr og varer oppført i vedlegg I 

Dyrene og varene som er oppført i vedlegg I til denne forordningen, skal omfattes av offentlig kontroll på grensekontroll-

stasjonene i samsvar med forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 4 

Endring av vedtak 2007/275/EF 

I vedtak 2007/275/EF gjøres følgende endringer: 

1) Tittelen skal lyde: 

«Kommisjonsvedtak av 17. april 2007 om lister over sammensatte produkter som skal kontrolleres på 

grensekontrollstasjonene». 

2) Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formål 

Dette vedtaket fastsetter regler for sammensatte produkter som skal omfattes av offentlig kontroll på grensekontroll-

stasjonene ved innførsel til Unionen.» 

3) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Offentlig kontroll av sammensatte produkter oppført i vedlegg I 

1. De sammensatte produktene som er oppført i vedlegg I til dette vedtaket, skal omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjonene i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(*). 

2. Den første utvelgelsen av sammensatte produkter som skal omfattes av offentlig kontroll på grunnlag av Den 

kombinerte nomenklaturen angitt i kolonne 1 i vedlegg I, skal avgrenses nærmere med henvisning til den konkrete teksten 

eller regelverket angitt i kolonne 3 i vedlegg I. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 

1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 

96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1).  
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4) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Sammensatte produkter som omfattes av offentlig kontroll» 

b) Innledningen skal lyde: 

«Følgende sammensatte produkter skal omfattes av offentlig kontroll:» 

5) Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Unntak for visse sammensatte produkter 

1. Som unntak fra artikkel 3 skal følgende sammensatte produkter som ikke inneholder kjøttprodukter, ikke omfattes av 

offentlig kontroll: 

a) Sammensatte produkter der innholdet for mindre enn halvparten av produktet består av andre foredlede produkter, 

forutsatt at disse produktene 

i) er holdbare i omgivelsestemperatur, eller at hele innholdet under framstillingen tydelig er blitt fullstendig kokt, 

stekt eller varmebehandlet slik at alle rå produkter er blitt denaturert, 

ii) er tydelig merket at de er beregnet på konsum, 

iii) er pakket eller forseglet på en forsvarlig måte i rene beholdere, 

iv) ledsages av et handelsdokument og er merket på et offisielt språk i en medlemsstat, slik at det nevnte dokumentet 

og merkingen til sammen gir opplysninger om art, mengde og antall forpakninger av de sammensatte produktene, 

opprinnelsesstat, produsent og ingredienser, 

b) sammensatte produkter oppført i vedlegg II. 

2. Melkeprodukter som inngår i sammensatte produkter, skal imidlertid bare komme fra stater som er oppført i vedlegg I 

til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(*), og skal behandles som angitt i nevnte vedlegg. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 av 2. juli 2010 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår og utstedelse av 

veterinærattest ved innførsel til Den europeiske union av rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter 

beregnet på konsum (EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1).» 

6) Vedlegg I og II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

LISTE OVER DYR, PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, FORMERINGSMATERIALE, ANIMALSKE 

BIPRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER SAMT HØY OG HALM SOM OMFATTES AV OFFENTLIG KONTROLL PÅ 

GRENSEKONTROLLSTASJONENE SOM NEVNT I ARTIKKEL 3 

Merknader: 

1. Generelle merknader 

Generelle merknader tilføyes til visse kapitler for å klargjøre hvilke dyr eller varer som omfattes av det relevante kapittelet. 

I tillegg vises det eventuelt til særlige krav fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1). 

2. Merknad til kapittelet 

Listene i dette vedlegget er inndelt i kapitler som svarer til de relevante kapitlene i Den kombinerte toll- og 

statistikknomenklaturen (KN) som fastsatt i vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(2). 

Merknadene til kapitlene er forklaringer, etter behov i form av utdrag fra merknadene til de enkelte kapitlene i KN. 

3. Utdrag fra de forklarende merknadene og klassifikasjonsuttalelsene til det harmoniserte systemet 

Ytterligere opplysninger om de forskjellige kapitlene er etter behov blitt trukket ut fra Verdens tollorganisasjons 

forklarende merknader og klassifikasjonsuttalelser til det harmoniserte systemet. 

Tabeller: 

4. Kolonne 1 − KN-kode 

I denne kolonnen angis KN-koden. KN, som ble innført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er basert på det internasjonale 

harmoniserte systemet for beskrivelse og koding av varer (HS) utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet, nå Verdens 

tollorganisasjon, og vedtatt ved den internasjonale konvensjonen som ble inngått i Brussel 14. juni 1983 og godkjent på 

vegne av Det europeiske økonomiske fellesskap gjennom rådsbeslutning 87/369/EØF(3) («HS-konvensjonen»). KN gjengir 

posisjonene og underposisjonene i HS med seks sifre, mens det sjuende og åttende tallet brukes til å opprette ytterligere 

underposisjoner som er spesifikke for systemet. 

Når det blir brukt en kode med fire sifre: Med mindre annet er angitt, skal alle produkter med denne firesifrede koden eller 

med en kode som begynner med disse fire sifrene, framlegges for offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene. I de fleste 

av disse tilfellene er de relevante KN-kodene i TRACES-systemet, som ble innført ved vedtak 2004/292/EF(4), inndelt på 

seks- eller åttesifret nivå. 

Når det bare kreves at visse angitte produkter som hører inn under en fire-, seks- eller åttesifret kode, skal framlegges for 

offentlig kontroll, og det ikke finnes noen særskilt inndeling av denne koden i KN, er koden angitt med «Ex». I slike 

tilfeller fastsettes dyrene og produktene som omfattes av denne forordningen, på grunnlag av virkeområdet for KN-koden 

og den tilhørende beskrivelsen i kolonne 2 og avgrensningen og forklaringen i kolonne 3. 

5. Kolonne 2 − Varebeskrivelse 

Varebeskrivelsen er som fastsatt i kolonnen med beskrivelser i KN. 

Uten at det berører reglene for fortolkning av KN, skal ordlyden i beskrivelsen av dyr og produkter i kolonne 2 bare anses 

som veiledende, ettersom det er KN-kodene som fastsetter hvilke varer som omfattes av denne forordningen.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 

(3) Rådsbeslutning 87/369/EØF av 7. april 1987 om inngåelse av Den internasjonale konvensjon om harmonisert varebeskrivelses- og 

kodesystem og av endringsprotokollen til konvensjonen (EFT L 198 av 20.7.1987, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og om endring av vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 

av 31.3.2004, s. 63). 
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6. Kolonne 3 − Avgrensning og forklaring 

I denne kolonnen finnes nærmere opplysninger om de aktuelle dyrene eller varene. Ytterligere opplysninger om dyrene 

eller varene som omfattes av de forskjellige kapitlene i KN, finnes i de forklarende merknadene til Den europeiske unions 

kombinerte nomenklatur(5). 

Produkter som er framstilt av animalske biprodukter som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(6) og forordning (EU) nr. 142/2011, er ikke nærmere identifisert i unionsretten. Offentlig kontroll skal 

foretas av de produktene som er delvis foredlet, men som fremdeles er råvarer, som senere skal videreforedles i en godkjent 

eller registrert virksomhet på bestemmelsesstedet. Offentlige inspektører på grensekontrollstasjonene skal etter behov 

vurdere og angi om et avledet produkt er tilstrekkelig foredlet til ikke å kreve ytterligere offentlig kontroll som er fastsatt i 

unionsretten. 

KAPITTEL 1 

Levende dyr 

Merknad til kapittel 1 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter alle levende dyr, unntatt: 

a) fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, under posisjon 0301, 0306, 0307 eller 0308, 

b) kulturer av mikroorganismer og andre produkter under posisjon 3002 og 

c) dyr under posisjon 9508.» 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

«Posisjon 0106 omfatter blant annet følgende husdyr eller viltlevende dyr: 

A) Pattedyr 

1) Primater. 

2) Hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen Cetacea), manater og dugonger (pattedyr i ordenen Sirenia), seler, 

sjøløver og hvalrosser (pattedyr i underordenen Pinnipedia). 

3) Andre (f.eks. reinsdyr, katter, hunder, løver, tigere, bjørner, elefanter, kameler (herunder dromedarer), sebraer, 

kaniner, harer, dyr av hjortefamilien, antiloper (unntatt fra underfamilien Bovinae), gemser, rever, minker og andre dyr 

som er bestemt til pelsdyroppdrett). 

B) Krypdyr (herunder slanger og skilpadder) 

C) Fugler 

1) Rovfugler. 

2) Psittaciformes (herunder papegøyer, parakitter, arapapegøyer og kakaduer). 

3) Andre (f.eks. rapphøns, fasaner, vaktler, rugder, bekkasiner, duer, ryper, hortulaner, villender, villgjess, troster, stærer, 

lerker, finker, meiser, kolibrier, påfugler, svaner og andre fugler som ikke er angitt under posisjon 0105). 

D) Insekter, f.eks. bier (uansett om de fraktes i kasser eller bur eller bikuber) 

E) Andre, f.eks. frosker. 

Denne posisjonen omfatter ikke dyr som hører til sirkus, menasjerier eller andre tilsvarende omreisende dyreforestillinger 

(posisjon 95.08).» 

  

(5) Forklarende merknader til Den europeiske unions kombinerte nomenklatur (EUT C 76 av 4.3.2015, s. 1), med senere endringer. 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0101 Hester, esler, muldyr og mulesler, 

levende 

Alle 

0102 Storfe, levende Alle 

0103 Svin, levende Alle 

0104 Sau og geit, levende Alle 

0105 Fjørfe, dvs. høns av arten Gallus 

domesticus, ender, gjess, kalkuner og 

perlehøns, levende 

Alle 

0106 Andre levende dyr Alle, omfatter alle dyr fra følgende underposisjoner: 

0106 11 00 (primater) 

0106 12 00 (hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen Cetacea), 

manater og dugonger (pattedyr i ordenen Sirenia), seler, sjøløver 

og hvalrosser (pattedyr i underordenen Pinnipedia) 

0106 13 00 (kameler og andre dyr av kamelfamilien (Camelidae)) 

0106 14 (kaniner og harer) 

0106 19 00 (andre): pattedyr som ikke hører inn under posisjon 

0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 og 0106 14; 

omfatter hunder og katter 

0106 20 00 (krypdyr, herunder slanger og skilpadder) 

0106 31 00 (fugler: rovfugler) 

0106 32 00 (fugler: psittaciformes, herunder papegøyer, parakitter, 

arapapegøyer og kakaduer) 

0106 33 00 (struts; emuer (dromaius novaehollandiae) 

0106 39 (andre): omfatter andre fugler enn dem som hører inn 

under posisjon 0105, 0106 31, 0106 32 og 0106 33, herunder duer 

0106 41 00 (bier) 

0106 49 00 (andre insekter enn bier) 

0106 90 00 (andre): alle andre levende dyr som ikke er oppført 

andre steder, men ikke pattedyr, krypdyr, fugler og insekter. 

Levende frosker, som enten er beregnet på å bli holdt levende i 

vivarier eller skal avlives med tanke på konsum, hører inn under 

denne posisjonen. 

KAPITTEL 2 

Kjøtt og spiselig slakteavfall 

Merknad til kapittel 2 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke 

a) de produktene som er beskrevet under posisjon 0201–0208 eller 0210, og som er uegnet til konsum, 

b) tarmer, blærer og mager av dyr (posisjon 0504) eller dyreblod (posisjon 0511 eller 3002), eller 

c) animalsk fett, unntatt produktene under posisjon 0209 (kapittel 15). 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0201 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum, 

omfattes imidlertid ikke av denne koden. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0202 Kjøtt av storfe, fryst Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum, 

omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0203 Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller fryst Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum, 

omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0204 Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt 

eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum, 

omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0205 00 Kjøtt av hester, esler, muldyr eller 

mulesler, ferskt, kjølt eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum, 

omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0206 Spiselig slakteavfall av storfe, svin, 

sauer, geiter, hester, esler, muldyr eller 

mulesler, ferskt, kjølt eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum, 

omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0207 Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjørfe, 

ferskt, kjølt eller fryst, som hører inn 

under posisjon 0105 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum, 

omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0208 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, 

ferskt, kjølt eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum, 

omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

Omfatter andre råvarer for framstilling av gelatin eller kollagen 

beregnet på konsum. Omfatter alt kjøtt og spiselig slakteavfall 

under følgende underposisjoner: 

0208 10 (av kaniner og harer) 

0208 30 00 (av primater) 

0208 40 (av hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen Cetacea), 

av manater og dugonger (pattedyr i ordenen Sirenia), av seler, 

sjøløver og hvalrosser (pattedyr i underordenen Pinnipedia)) 

0208 50 00 (av krypdyr, herunder slanger og skilpadder) 

0208 60 00 (av kameler og andre dyr av kamelfamilien 

(Camelidae)) 

0208 90 (andre: av tamduer, vilt unntatt kaniner eller harer osv.): 

omfatter kjøtt av vaktel, reinsdyr eller andre pattedyrarter. 

Omfatter froskelår under KN-kode 0208 90 70. 

0209 Svinefett, rent kjøtt og fjørfefett, ikke 

utsmeltet eller ekstrahert på annen måte, 

ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, 

tørket eller røykt 

Alle: Omfatter både fett og bearbeidet fett som beskrevet i kolonne 

2, selv om det bare er egnet til industriell bruk (uegnet til konsum). 

0210 Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i 

saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel 

av kjøtt eller slakteavfall 

Alle: Omfatter kjøtt, kjøttprodukter og andre produkter av 

animalsk opprinnelse. 

Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum, 

omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

Omfatter bearbeidet animalsk protein og tørkede griseører beregnet 

på konsum. Selv når tørkede griseører brukes til fôr, kan de i 

henhold til vedlegget til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1125/2006(1) omfattes av 0210 99 49. Tørket slakteavfall og 

griseører som er uegnet til konsum, omfattes imidlertid av 

0511 99 85. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

  Bein beregnet på konsum omfattes av posisjon 0506. 

Pølser omfattes av posisjon 1601. 

Ekstrakter og safter av kjøtt omfattes av posisjon 1603. 

Fettgrever omfattes av posisjon 2301. 

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1125/2006 av 21. juli 2006 om tariffering av visse varer i Den kombinerte nomenklatur (EUT L 200 av 

22.7.2006, s. 3). 

KAPITTEL 3 

Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann 

Generelle merknader 

Dette kapittelet omfatter både levende fisk til oppdrett og avl, levende akvariefisk, og levende fisk eller levende krepsdyr som 

blir fraktet levende, men importeres for konsum. 

Alle produkter i dette kapittelet omfattes av offentlig kontroll. 

Merknader til kapittel 3 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke 

a) pattedyr som hører inn under posisjon 0106, 

b) kjøtt av pattedyr som hører inn under posisjon 0106 (posisjon 0208 eller 0210), 

c) fisk (herunder lever, rogn og melke) eller krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, døde og uegnet 

til konsum på grunn av deres art eller tilstand (kapittel 5), mel, pulver og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre 

virvelløse dyr som lever i vann, uegnet til konsum (posisjon 2301), eller 

d) kaviar eller kaviarerstatninger som er framstilt av rogn (posisjon 1604). 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0301 Levende fisk Alle, omfatter ørret, ål, karpe eller andre arter eller fisk som 

importeres for oppdrett eller avl. 

Levende fisk som importeres for direkte konsum, behandles med 

hensyn til offentlig kontroll som om de var produkter. 

Omfatter akvariefisk som hører inn under underposisjon 

0301 11 00 og 0301 19 00. 

0302 Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter 

og annet fiskekjøtt som hører inn under 

posisjon 0304 

Alle, omfatter lever, rogn og melke, fersk eller kjølt, under KN-

kode 0302 91 00. 

0303 Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og annet 

fiskekjøtt som hører inn under 

posisjon 0304 

Alle, omfatter lever, rogn og melke, fryst, under underposisjon 

0303 91. 

0304 Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også 

opphakket), ferskt, kjølt eller fryst 

Alle 

0305 Fisk, tørket, saltet eller i saltlake, røkt 

fisk, også kokt før eller under røyking, 

mel, pulver og pelleter av fisk egnet til 

konsum 

Alle, omfatter andre fiskerivarer som mel, pulver og pelleter av fisk 

egnet til konsum, framstilt av fisk, omfatter hoder, sporder og 

svømmeblærer samt andre fiskerivarer. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0306 Krepsdyr, også uten skall, levende, 

ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede 

eller i saltlake, røkte krepsdyr, også uten 

skall, også kokt før eller under røyking, 

krepsdyr, med skall, dampkokte eller 

kokt i vann, også kjølte, fryste, tørkede, 

saltede eller i saltlake, mel, pulver og 

pelleter av krepsdyr egnet til konsum 

Alle, levende krepsdyr som importeres for direkte konsum, anses 

og behandles med hensyn til offentlig kontroll som om de var 

produkter. 

Omfatter artemia (Artemia Salinae) for akvarier og deres cyster til 

bruk som kjæledyr, og alle levende akvariekrepsdyr, som fastsatt i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008(1). 

0307 Bløtdyr, også uten skall, levende, 

ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede 

eller i saltlake, røkte bløtdyr, også uten 

skall, også kokt før eller under røyking, 

mel, pulver og pelleter av bløtdyr egnet 

til konsum 

Dette omfatter bløtdyr som eventuelt er kokt og deretter røykt. Andre 

kokte bløtdyr er omfattet av posisjon 1605. 

Omfatter levende akvariebløtdyr som fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1251/2008. 

Levende bløtdyr som importeres for direkte konsum, anses og 

behandles med hensyn til offentlig kontroll som om de var produkter. 

Omfatter alle underposisjoner 0307 11–0307 99, som for eksempel: 

0307 60 (snegler, unntatt sjøsnegler) landsnegler av arten Helix 

pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum og arter av 

Achatinidae-familien. Omfatter levende snegler (herunder 

ferskvannssnegler) til direkte konsum og også sneglekjøtt beregnet 

på konsum. Omfatter snegler som er blansjert eller foredlet på 

forhånd. Videreforedlede produkter er omfattet av posisjon 1605. 

0307 91 00 (andre levende, ferske eller kjølte bløtdyr, dvs. unntatt 

østers, kamskjell, blåskjell (Mytilus spp., Perna spp.), tiarmet 

blekksprut, åttearmet blekksprut, sjøsnegler, muslinger, hjerteskjell, 

arkskjell, øresnegl (Haliotis spp.) og konkylier (Strombus spp.): 

omfatter kjøtt av havsneglearter, også uten skall. 

0307 99 (andre bløtdyr, unntatt levende, ferske, kjølte eller fryste, 

dvs. unntatt østers, kamskjell, blåskjell (Mytilus spp., Perna spp.), 

tiarmet blekksprut, åttearmet blekksprut, sjøsnegler, muslinger, 

hjerteskjell, arkskjell, øresnegl (Haliotis spp.) og konkylier(Strombus 

spp.); herunder også mel, pulver og pelleter av disse, beregnet på 

konsum). 

0308 Andre virvelløse dyr som lever i vann, 

enn krepsdyr og bløtdyr, levende, 

ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede 

eller i saltlake, andre røkte virvelløse 

dyr som lever i vann, enn krepsdyr og 

bløtdyr, også kokt før eller under 

røyking, mel, pulver og pelleter av 

andre virvelløse dyr som lever i vann, 

enn krepsdyr og bløtdyr, egnet til 

konsum. 

Alle 

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og 

krav til utstedelse av sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse som bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet, og om 

utarbeiding av en liste over smittebærende arter (EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41). 
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KAPITTEL 4 

Melk og melkeprodukter, fugleegg, naturlig honning og spiselige produkter av animalsk opprinnelse som ikke er angitt 

eller tatt med andre steder 

Merknader til kapittel 4 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Med «melk» menes helmelk eller helt eller delvis skummet melk. 

2. Under posisjon 0405 menes med 

a) «smør» naturlig smør, myssmør eller rekombinert smør (ferskt, saltet eller harskt, herunder smør i hermetisk lukkede 

beholdere), utelukkende framstilt av melk, med et melkefettinnhold på 80 vektprosent eller mer, men høyst 

95 vektprosent, med et innhold av fettfritt melketørrstoff på høyst 2 vektprosent og med et vanninnhold på høyst 

16 vektprosent; smør inneholder ikke tilsatte emulgatorer, men kan inneholde natriumklorid, fargestoffer til bruk i 

næringsmidler, nøytraliseringssalter og kulturer av uskadelige melkesyreproduserende bakterier, 

b) «smørbare melkefettprodukter» smørbare emulsjoner av typen vann i olje med melkefett som det eneste fettstoffet i 

produktet, og der melkefettinnholdet er minst 39 vektprosent, men mindre enn 80 vektprosent. 

3. Produkter som er framstilt av mysekonsentrasjon og tilsatt melk eller melkefett, skal klassifiseres som ost under 

posisjon 0406, forutsatt at de har følgende tre egenskaper: 

a) Et melkefettinnhold som er beregnet av tørrstoffet, på minst 5 vektprosent. 

b) Et tørrstoffinnhold på minst 70 vektprosent, men på høyst 85 vektprosent. 

c) De er formet eller kan formes. 

4. Dette kapittelet omfatter ikke 

a) produkter framstilt av myse og som inneholder mer enn 95 vektprosent laktose, uttrykt som vannfri laktose, beregnet 

av tørrstoffet (posisjon 1702), 

b) produkter framstilt av melk ved å erstatte én eller flere av dens naturlige bestanddeler (f.eks. melkefett) med et annet 

stoff (f.eks. vegetabilsk fett) (posisjon 1901 eller 2106), eller 

c) albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent myseprotein, 

beregnet av tørrstoffet) (posisjon 3502) eller globuliner (posisjon 3504). 

...» 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

«Posisjon 0408 omfatter hele egg uten skall og eggeplommer av alle fugler. Produktene som hører inn under denne posisjonen, 

kan være ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede (f.eks. sylinderformede «langegg»), fryste eller på annen måte 

konserverte. Alle disse hører inn under posisjonen uansett om de er tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel, og uansett om de 

er beregnet på konsum eller til industriell bruk (f.eks. garving). 

Denne posisjonen omfatter ikke 

a) eggolje (posisjon 1506), 

b) tilberedte egg som inneholder smaksingredienser, krydder eller andre tilsetningsstoffer (posisjon 2106), 

c) lecitin (posisjon 2923), 

d) separat eggehvite (eggalbumin) (posisjon 3502). 

… 

Posisjon 0409 omfatter honning som er framstilt av bier (Apis mellifera), eller av andre insekter, og som er slynget, i tavler eller 

med stykker av tavler, forutsatt at det verken er tilsatt sukker eller andre stoffer. Slik honning kan betegnes med den blomsten 

den stammer fra, opprinnelsessted eller farge. 

Posisjon 0409 omfatter ikke kunsthonning eller blandinger av naturlig honning og kunsthonning (posisjon 1702). 

… 

Posisjon 0410 omfatter produkter av animalsk opprinnelse egnet til konsum som ikke er angitt eller tatt med andre steder i Den 

kombinerte nomenklatur. Dette omfatter følgende: 
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a) Skilpaddeegg. Dette er egg som legges av elve- eller havskilpadder; de kan være friske, tørkede eller konservert på annen 

måte. 

Olje av skilpaddeegg omfattes ikke (posisjon 15.06). 

b) Salanganreder (fuglereder). Disse består av et stoff som utskilles av fugler, og som størkner hurtig ved eksponering for luft. 

Reder kan være ubehandlet, eller de kan være rengjort for å fjerne fjær, dun, støv og andre urenheter for å gjøre dem egnet til 

konsum. De forekommer vanligvis i form av hvitaktige strimler eller tråder. 

Salanganreder har et høyt proteininnhold og brukes nesten utelukkende til å lage supper eller andre næringsmidler. 

Posisjon 0410 omfatter ikke dyreblod, uansett om det er spiselig eller ikke, flytende eller tørket (posisjon 0511 eller 3002). 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0401 Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt 

sukker eller annet søtningsmiddel 

Alle. 

Melk til fôrbruk er omfattet av denne posisjonen, mens fôr 

som inneholder melk, er omfattet av posisjon 2309. 

Melk til terapeutisk/profylaktisk bruk er omfattet av posisjon 

3001. 

0402 Melk og fløte, konsentrert eller tilsatt sukker 

eller annet søtningsmiddel 

Alle. 

0403 Kjernemelk, kulturmelk og rømme, yoghurt, 

kefir samt annen fermentert eller syrnet melk 

og fløte, også konsentrert, tilsatt sukker eller 

andre søtningsmidler, aromatisert eller tilsatt 

frukt, nøtter eller kakao 

Alle, omfatter fløte, aromatisert eller tilsatt frukt, fryst melk 

eller surmelk beregnet på konsum. 

Spiseis er omfattet av posisjon 2105. 

Drikkevarer som inneholder melk aromatisert med kakao 

eller andre stoffer, er omfattet av posisjon 2202. 

0404 Myse, også konsentrert eller tilsatt sukker 

eller annet søtningsmiddel, produkter som 

består av naturlige melkebestanddeler, også 

tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel, som 

ikke er angitt eller tatt med andre steder 

Alle, omfatter morsmelkerstatning. 

Omfatter under KN-kode 0404 10 48 råmelk (fra storfe), i 

flytende form, avfettet og kaseinfri, beregnet på konsum, og 

under KN-kode 0404 90 21 fettredusert, spraytørket 

råmelkpulver, med kasein, beregnet på konsum. 

0405 Smør og andre fettstoffer framstilt av melk, 

smørbare melkefettprodukter 

Alle. 

0406 Ost og ostemasse Alle 

0407 Fugleegg med skall, ferske, konserverte eller 

kokte 

Alle, omfatter rugeegg og egg som er fri for spesifikke 

patogener (SPF), befruktede egg til inkubasjon (0407 11 og 

0407 19). 

Omfatter ferske egg (0407 21–0407 29) og andre egg (0407 

90), ikke egnet og egnet til konsum. 

Omfatter «tusenårsegg». 

Eggalbuminer som ikke er egnet og egnet til konsum, er 

omfattet av posisjon 3502. 

0408 Fugleegg uten skall, samt eggeplommer, 

ferske, tørkede, dampkokte eller kokte i 

vann, formede, fryste eller på annen måte 

konserverte, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsmiddel 

Alle, denne posisjonen omfatter eggprodukter, enten de er 

varmebehandlede eller ikke, og produkter som ikke er egnet 

til konsum. 

0409 00 00 Naturlig honning Alle 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0410 00 00 Spiselige produkter av animalsk opprinnelse 

som ikke er angitt eller tatt med andre steder 

Alle 

Denne posisjonen omfatter «dronninggelé» og propolis (som 

brukes til framstilling av legemidler og kosttilskudd) og 

annet materiale fra dyr som er beregnet på konsum, unntatt 

bein (som er omfattet av posisjon 0506). 

Insekter eller insektegg beregnet på konsum er omfattet av 

denne KN-koden. 

KAPITTEL 5 

Produkter av animalsk opprinnelse som ikke er angitt eller tatt med andre steder 

Generelle merknader 

Særlige krav til visse produkter i dette kapittelet er fastsatt i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Rad 7: grisebust. 

Rad 8: ubehandlet ull og hår framstilt fra andre dyr enn svin. 

Rad 9: behandlede fjør, deler av fjør og dun. 

Merknader til kapittel 5 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke 

a) spiselige produkter (unntatt tarmer, blærer og mager av dyr, hele eller i biter, samt dyreblod, flytende eller tørket), 

b) huder og skinn (herunder pelsskinn), unntatt varer som hører inn under posisjon 0505, avskjær og lignende avfall av 

råhuder eller skinn som hører inn under posisjon 0511 (kapittel 41 eller 43), 

c) animalske tekstilfibrer, unntatt hestehår og avfall av hestehår (avsnitt XI), eller 

d) bunter for å lage børster (posisjon 9603). 

… 

3. I nomenklaturen regnes «elfenbein» som støttenner av elefant, flodhest, hvalross, narhval og villsvin, horn av neshorn samt 

alle typer dyretenner. 

4. I nomenklaturen menes med «hestehår» hår fra maner og haler på dyr av hestefamilien eller storfe. Posisjon 0511 omfatter 

blant annet hestehår og avfall av hestehår, også lagt i lag med eller uten støttemateriale.» 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

«Posisjon 0505 omfatter 

1) skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde fugler (for eksempel hoder og vinger), og 

2) fjør og deler av fjør (med eller uten avskårne kanter) og dun, 

forutsatt at de enten er ubehandlede, eller bare rensede, desinfiserte eller behandlet med sikte på bevaring, men ikke behandlet 

på annen måte eller montert. 

Posisjon 0505 omfatter også pulver, mel og avfall av fjør og deler av fjør.»  
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0502 10 00 Grise- eller villsvinbust og avfall av disse Alle, behandlede og ubehandlede. 

0504 00 00 Tarmer, blærer og mager av dyr (andre dyr 

enn fisker), hele eller i biter, ferske, kjølte, 

fryste, saltede, i saltlake, tørkede eller røkte 

Alle, omfatter mager, blærer og tarmer som er renset, saltet, 

tørket eller oppvarmet, av storfe, svin, sauer, geiter eller 

fjørfe. 

ex 0505 Skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde 

fugler, fjør og deler av fjør (med eller uten 

avskårne kanter) og dun, som ikke er 

ytterligere bearbeidet utover rensing, 

desinfisering eller behandling med sikte på 

bevaring, pulver og avfall av fjør eller deler 

av fjør) 

Alle, herunder jakttrofeer av fugler, unntatt behandlede 

prydfjør, behandlede fjør som reisende har tatt med seg til 

privat bruk, eller forsendelser av behandlede fjør til 

privatpersoner til ikke-industriell bruk. 

I henhold til artikkel 25 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 142/2011 er det forbudt med import til og transitt 

gjennom Unionen av ubehandlede fjør og deler av fjør og 

dun. 

Fjør skal gjennomgå offentlig kontroll uansett hvordan de er 

behandlet som fastsatt i kapittel VII del C i vedlegg XIII til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

Ytterligere særlige krav til jakttrofeer er fastsatt i kapittel II 

avsnitt 5 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Kapittel II avsnitt 6 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011 omfatter fjør som brukes til stopping, dun, 

ubearbeidede eller andre fjør. 

0506 Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet 

eller befridd for gelatin, ubearbeidet eller 

enkelt bearbeidet (men ikke tilskåret), pulver 

og avfall av bein og hornkjegler 

Omfatter bein som brukes som tyggebein til hunder, og bein 

til framstilling av gelatin eller kollagen, dersom de kommer 

fra skrotter som er blitt slaktet for konsum. 

Beinmel beregnet på konsum omfattes av posisjon 0410. 

Særlige krav til slike produkter som ikke er beregnet på 

konsum, er fastsatt i rad 6 (jakttrofeer) og i rad 11 (bein og 

beinprodukter (unntatt beinmel), horn og hornprodukter 

(unntatt hornmel) samt hover og hovprodukter (unntatt 

hovmel) beregnet på annen bruk enn til fôr, organisk gjødsel 

eller jordforbedringsmiddel) og i rad 12 (tyggesaker til 

hunder) i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

0507 Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og 

bardefrynser, horn, gevirer, hover, klover, 

negler, klør og nebb, ubearbeidet eller enkelt 

bearbeidet, men ikke tilskåret, pulver og 

avfall av disse produktene 

Omfatter behandlede jakttrofeer av fugler og hovdyr, som 

består utelukkende av bein, horn, hover, klør, gevirer, tenner, 

huder eller skinn fra tredjestater. 

Særlige krav til jakttrofeer er fastsatt i rad 6 i tabell 2 i 

kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

ex 0508 00 00 Korall og lignende materialer, ubearbeidet 

eller enkelt bearbeidet, men ikke behandlet 

på annen måte, skall av bløtdyr, krepsdyr 

eller pigghuder og ryggskall av blekksprut, 

ubearbeidet eller enkelt bearbeidet, men ikke 

tilskåret, pulver og avfall derav 

Tomme skall til bruk i næringsmidler og som råvare til 

glukosamin. 

I tillegg omfattes skall, herunder ryggskallet til blekksprut, 

som inneholder bløtvev og kjøtt som nevnt i artikkel 10 

bokstav k) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 0510 00 00 Ambra, bevergjel, civet og moskus, spanske 

fluer, galle, også tørket, kjertler og andre 

animalske produkter som brukes til 

framstilling av legemidler, ferske, kjølte, 

fryste eller midlertidig konserverte på annen 

måte 

Ambra og kantarider omfattes ikke. 

Kjertler, andre animalske produkter og galle er omfattet av 

denne koden. 

Tørkede kjertler og tørkede produkter er omfattet av 

posisjon 3001. 

Det kan i rad 14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV 

til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes særlige krav til 

animalske biprodukter for framstilling av fôr til kjæledyr 

unntatt rått fôr til kjæledyr og avledede produkter til bruk 

utenfor fôrkjeden (i legemidler og andre tekniske produkter). 

ex 0511 Animalske produkter som ikke er angitt eller 

tatt med andre steder; døde dyr av de slagene 

som hører inn under kapittel 1 eller 3, uegnet 

til konsum 

Alle. 

Omfatter genetisk materiale (sæd og embryoer fra dyr som 

storfe, sauer, geiter, dyr av hestefamilien og svin) og 

animalske biprodukter av kategori 1 og 2 som nevnt i 

artikkel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Følgende er eksempler på animalske produkter som hører inn 

under underposisjon 0511 10–0511 99: 

0511 10 00 (storfesæd). 

0511 91 (produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre 

virvelløse dyr som lever i vann): Alle, omfatter fiskeegg til 

klekking, døde dyr, animalske biprodukter til framstilling av 

fôr til kjæledyr, legemidler og andre tekniske produkter. 

Omfatter døde dyr nevnt i kapittel 3, ikke-spiselige eller 

klassifisert som uegnet til konsum, for eksempel dafnier, 

også kalt vannlopper, og andre ostracoda eller phyllopoda, 

tørket, til fôr til akvariefisk, omfatter agn. 

ex 0511 99 10 (sener og nerver, avklipp og lignende avfall av 

rå huder og skinn). 

Offentlig kontroll er nødvendig for huder og skinn som ikke 

er behandlet i henhold til punkt C 2 i kapittel V i 

vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, dersom 

bestemmelsene i artikkel 41 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 er overholdt 

ex 0511 99 31 (svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse): 

alle dersom de er beregnet på konsum. Dersom ikke, bare 

svamper beregnet på fôr til kjæledyr. Særlige krav til 

produkter som ikke er beregnet på konsum, er fastsatt i 

rad 12 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

ex 0511 99 39 (andre svamper, naturlige, av animalsk 

opprinnelse): alle dersom beregnet på konsum. Dersom ikke, 

bare svamper beregnet på fôr til kjæledyr. Særlige krav til 

produkter som ikke er beregnet på konsum, er fastsatt i 

rad 12 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

  ex 0511 99 85 (andre animalske produkter som ikke er angitt 

eller tatt med andre steder; døde dyr av de slagene som hører 

inn under kapittel 1, uegnet til konsum): Omfatter embryoer, 

egg, sæd og genetisk materiale som ikke omfattes av 

0511 10, og som kommer fra andre arter enn storfe, er 

omfattet av denne posisjonen. Omfatter animalske 

biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr eller andre 

tekniske produkter. 

Omfatter ubehandlet hestehår, biavlsprodukter unntatt voks 

til biavl eller teknisk bruk, spermasett til teknisk bruk, døde 

dyr nevnt i kapittel 1 som ikke er spiselige eller ikke er 

beregnet på konsum (for eksempel hunder, katter, insekter), 

animalsk materiale der de vesentlige egenskapene ikke er 

endret, og spiselig dyreblod, unntatt fra fisk, beregnet på 

konsum. 

KAPITTEL 6 

Levende trær og andre planter, løker, røtter og lignende, avskårne blomster og blad til pryd 

Generelle merknader 

Dette kapittelet omfatter mycelium i kompost av sterilisert gjødsel av animalsk opprinnelse. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til KN 

«0602 90 10 Mycelium: 

Mycelium er betegnelsen på et rikt, sammenfiltret, ofte underjordisk voksende trådnett av svært tynne tråder (thallus eller 

mycelium) som vokser på overflaten av råtnende animalske eller vegetabilske stoffer eller videreutvikles i sitt eget vev, som gir 

opphav til fruktlegemer (de egentlige soppene). 

Denne underposisjonen omfatter også produkter bestående av mycelium som ikke er helt utviklet, plassert i mikroskopiske 

mengder på lag av korn omsluttet i en kompost av sterilisert gjødsel fra hest (en blanding av halm og hestepærer). 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 0602 90 10 Mycelium Bare dersom det inneholder bearbeidet husdyrgjødsel og det 

er fastsatt særlige krav i rad 1 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

KAPITTEL 12 

Oljeholdige frø og frukter, forskjellige andre frø og frukter, planter til industriell eller medisinsk bruk, halm og 

fôrplanter 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 1212 99 95 Andre vegetabilske produkter av et slag som 

hovedsakelig brukes til konsum, som ikke er 

angitt eller tatt med andre steder 

Bipollen 
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ex 1213 00 00 Halm og agner av korn, ubearbeidet, også 

opphakket, malt, presset eller som pelleter 

Bare halm 

ex 1214 90 Kålrot, fôrbeter og andre fôrvekster, høy, 

luserne (alfalfa), kløver, esparsett, fôrkål, 

lupiner, vikker og lignende fôrprodukter, 

også som pelleter: unntatt mel og pelleter av 

luserne (alfalfa) 

Bare høy 

KAPITTEL 15 

Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer samt spaltingsprodukter av disse, tilberedt spisefett, animalsk eller 

vegetabilsk voks 

Generelle merknader 

Alle animalske fettstoffer og oljer. Særlige krav til følgende produkter er fastsatt i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011: 

1. Smeltet fett og fiskeolje i rad 3 i tabell 1 i kapittel I avsnitt 1. 

2. Smeltet fett fra kategori 2-materiale for visse formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr (for eksempel til 

fettbearbeidingsformål) i rad 17 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1. 

3. Fettderivater i rad 18 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1. 

Fettderivater omfatter produkter av fettstoffer og oljer som har gjennomgått første bearbeiding, når de i ren tilstand er framstilt 

ved hjelp av en metode fastsatt i kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Derivater som er blandet med andre materialer, omfattes av offentlig kontroll. 

Merknader til kapittel 15 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke 

a) svinefett eller fjørfefett som hører inn under posisjon 0209, 

b) kakaosmør, -fett og -olje (posisjon 1804), 

c) spiselige tilberedninger som inneholder mer enn 15 vektprosent av de produktene som hører inn under posisjon 0405 

(vanligvis kapittel 21), 

d) fettgrever (posisjon 2301) eller rester som hører inn under posisjon 2304–2306. 

… 

3. Posisjon 1518 omfatter ikke fettstoffer, oljer eller fraksjoner av disse som bare er denaturert, og slike produkter skal 

klassifiseres under samme posisjon som tilsvarende udenaturerte fettstoffer, oljer og fraksjonene av disse. 

4. Nøytralisasjonspasta, fett- og oljeavfall, stearinbek, glyserolbek og ullfettbek hører inn under posisjon 1522.» 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

Posisjon 1516 omfatter animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer som har gjennomgått en særskilt kjemisk omdanning som 

nevnt nedenfor, men som ikke er ytterligere bearbeidet. 

Posisjonen omfatter også fraksjoner av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer som er bearbeidet på lignende måte. 

Hydrogenering, som skjer ved at produktene bringes i kontakt med rent hydrogen ved passende temperatur og trykk i nærvær av 

en katalysator (vanligvis findelt nikkel), hever fettstoffenes smeltepunkt og gir oljer en fastere konsistens ved å omdanne 

umettede glyserider (f. eks. oleinsyre, linolsyre) til mettede glyserider med høyere smeltepunkt (f. eks. palmitinsyre, 

stearinsyre).  
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Posisjon 1518 omfatter uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, eller av 

fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører inn under dette kapittelet, som ikke er angitt eller tatt med andre 

steder. 

Denne delen omfatter blant annet brukt olje som brukes til fritering og som inneholder f.eks. rapsolje, soyaolje og en liten 

mengde animalsk fett, til bruk ved tilberedning av fôrvarer. 

Posisjonen omfatter også hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte fettstoffer og oljer eller fraksjoner av 

disse, dersom modifisering innebærer mer enn ett fettstoff eller én olje.» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

1501 Svinefett (herunder smult) og fjørfefett, 

unntatt det som hører inn under posisjon 0209 

eller 1503 

Alle 

1502 Fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det 

som hører inn under posisjon 1503 

Alle 

1503 00 Solarstearin, isterolje, oleostearin, 

oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, 

oppblandet eller bearbeidet på annen måte 

Alle 

1504 Fettstoffer og oljer samt fraksjoner av disse 

av fisk eller havpattedyr, også raffinerte, men 

ikke kjemisk modifiserte 

Alle, fiskeoljer og oljer av fiskerivarer og havpattedyr. 

Diverse spiselige tilberedninger omfattes generelt av 

posisjon 1517 eller kapittel 21. 

1505 00 Ullfett og fettstoffer utvunnet av ullfett 

(herunder lanolin) 

Alle, ullfett importert som smeltet fett i henhold til 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, eller lanolin 

importert som halvfabrikat. 

1506 00 00 Andre animalske fettstoffer og oljer og deres 

fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk 

modifiserte 

Alle 

Ufraksjonerte fettstoffer og oljer, samt de opprinnelige 

fraksjonene av disse, som er framstilt ved hjelp av en 

metode fastsatt i kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

1516 10 Animalske fettstoffer og oljer og fraksjoner 

av disse, helt eller delvis hydrogenerte, 

interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, 

også raffinerte, men ikke bearbeidet på annen 

måte 

Alle, animalske fettstoffer og oljer. 

Med hensyn til offentlig kontroll omfatter fettderivater 

produkter av animalske fettstoffer og oljer som har 

gjennomgått første bearbeiding, når de i ren tilstand er 

framstilt ved hjelp av en metode fastsatt i kapittel XI nr. 1 i 

vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. 

ex 1517 Margarin, spiselige blandinger eller 

tilberedninger av animalske eller vegetabilske 

fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av 

forskjellige fettstoffer eller oljer som hører 

inn under dette kapittelet, unntatt spiselige 

fettstoffer eller oljer eller fraksjoner av disse, 

som hører inn under posisjon 1516 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 1518 00 91 Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer 

og fraksjoner av disse, kokte, oksiderte, 

dehydrerte, svovelbehandlede, blåste, 

polymeriserte med varme i vakuum eller i 

nøytralgass eller på annen måte kjemisk 

modifiserte, unntatt de produktene som hører 

inn under posisjon 1516 

Utelukkende av animalsk opprinnelse. 

Fettderivater framstilt ved en metode fastsatt i kapittel XI 

nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Særlige krav er fastsatt i rad 17 (smeltet fett) og rad 18 

(fettderivater) i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV 

til forordning (EU) nr. 142/2011. 

ex 1518 00 95 Uspiselige blandinger eller produkter av 

animalske eller av animalske og vegetabilske 

fettstoffer og oljer og fraksjoner av disse 

Bare animalske fettstoffer og oljer, utsmeltet fett og 

derivater framstilt av dyr, herunder brukt matolje beregnet 

på bruk som omfattes av forordning (EF) nr. 1069/2009. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

  Fettderivater framstilt ved en metode fastsatt i kapittel XI 

nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. 

ex 1518 00 99 Annet Bare dersom det inneholder fett av animalsk opprinnelse. 

ex 1520 00 00 Glyserol, rå, glyserolvann og glyserollut Utelukkende av animalsk opprinnelse. 

1521 90 91 Rå bivoks og annen insektvoks Alle, omfatter voks i naturlige bikaker, rå bivoks til biavl 

eller til teknisk bruk. 

I henhold til artikkel 25 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 142/2011 er det forbudt med import til og transitt 

gjennom Unionen av bivoks i form av bikaker. 

Særlige krav til biprodukter av biavl er fastsatt i rad 10 i 

tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011. 

1521 90 99 Bivoks og annen insektvoks, også raffinert 

eller farget, unntatt rå voks 

Alle, omfatter voks, behandlet eller raffinert, også bleket 

eller farget, til biavl eller til teknisk bruk. 

Særlige krav til biprodukter av biavl er fastsatt i rad 10 i 

tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011. 

Andre biavlsprodukter enn bivoks skal framvises for 

offentlig kontroll under KN-kode 0511 99 85 «Andre». 

ex 1522 00 Garvefett; rester etter behandling av 

fettstoffer eller animalsk eller vegetabilsk 

voks 

Utelukkende av animalsk opprinnelse. 

Særlige krav er fastsatt i rad 18 (fettderivater) i tabell 2 i 

kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

KAPITTEL 16 

Tilberedte produkter av kjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann 

Merknader til kapittel 16 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke kjøtt, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, som er 

tilberedt eller konservert på de måtene som er angitt i kapittel 2 eller 3 eller under posisjon 0504. 

2. Næringsmidler hører inn under dette kapittelet, forutsatt at de inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, 

blod, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene. Dersom 

det tilberedte produktet inneholder to eller flere av de produktene som er nevnt ovenfor, klassifiseres de under den 

posisjonen i kapittel 16 som omfatter den eller de bestanddelene som vektmessig utgjør den største andelen. Disse 

bestemmelsene får ikke anvendelse på fylte produkter som hører inn under posisjon 1902, eller på tilberedte produkter som 

hører inn under posisjon 2103 eller 2104. 

For tilberedte produkter som inneholder lever, får ikke bestemmelsene i andre punktum anvendelse for å fastsette 

underposisjoner innenfor posisjon 1601 eller 1602. 

...»  
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

1601 00 Pølser og lignende produkter av kjøtt, slakteavfall 

eller blod, næringsmidler framstilt av disse 

produktene 

Alle, omfatter ulike former av konservert kjøtt. 

ex 1602 Annet tilberedt eller konservert kjøtt, slakteavfall 

eller blod 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 1603 00 Ekstrakter og safter av kjøtt, fisk eller krepsdyr, 

bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

Omfatter kjøttekstrakter og kjøttkonsentrater, 

fiskeprotein i gelform, kjølt eller fryst, og også 

haibrusk. 

ex 1604 Fisk, tilberedt eller konservert, kaviar og 

kaviarerstatninger som er framstilt av fiskerogn 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, 

kokte, stekte, forkokte eller forstekte tilberedte 

næringsmidler som inneholder eller er blandet med 

fisk eller fiskerivarer. 

Omfatter tilberedte produkter av surimi under KN-

kode 1604 20 05. 

Omfatter hermetisert fisk og kaviar i lufttette 

beholdere samt sushi (forutsatt at den ikke skal 

klassifiseres i en KN-kode i henhold til kapittel 19). 

Såkalte fiskespyd (rått fiskekjøtt eller rå reker med 

grønnsaker på et trespyd) klassifiseres i KN-kode 

1604 19 97. 

ex 1605 Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i 

vann, tilberedte eller konserverte 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

Omfatter helt eller delvis tilberedte snegler, 

konserverte krepsdyr eller andre virvelløse dyr som 

lever i vann samt østerspulver. 

KAPITTEL 17 

Sukker og sukkervarer 

Merknader til kapittel 17 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke 

… 

b) kjemisk rene sukkerarter (unntatt sukrose, laktose, maltose, glukose og fruktose) eller andre produkter som hører inn 

under posisjon 2940, 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 1702 Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, 

glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre 

sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller 

fargestoffer; kunsthonning, også blandet med 

naturlig honning 

Laktose. 

Sukker og kunsthonning, dersom blandet med 

naturlig honning. 
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KAPITTEL 18 

Kakao og tilberedte produkter av kakao 

Merknader til kapittel 18 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke produkter som hører inn under posisjon 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 

eller 3004. 

2. Posisjon 1806 omfatter sukkervarer som inneholder kakao og, med forbehold for merknad 1 til dette kapittelet, andre 

næringsmidler som inneholder kakao. 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 1806 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder 

kakao 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, for 

eksempel melkeprodukter. 

KAPITTEL 19 

Tilberedte produkter av korn, mel, stivelse eller melk samt konditorvarer 

Merknader til kapittel 19 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke 

a) næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller 

andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene (kapittel 16), unntatt fylte produkter som 

hører inn under posisjon 1902. 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 1901 Næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller 

maltekstrakt, som ikke inneholder kakao, eller 

inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, 

beregnet på grunnlag av en helt fettfri basis, ikke 

nevnt eller innbefattet annet sted, næringsmidler av 

varer som hører inn under posisjon 0401–0404, og 

som ikke inneholder kakao, eller inneholder mindre 

enn 5 vektprosent kakao, beregnet på grunnlag av en 

helt fettfri basis, som ikke er angitt eller tatt med 

andre steder 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

Omfatter ukokte/ustekte næringsmidler (f.eks. pizza) 

som inneholder produkter av animalsk opprinnelse. 

Matretter omfattes av kapittel 16 og 21. 

1902 11 00 Pasta, ikke kokt og ikke fylt eller tilberedt på annen 

måte, som inneholder egg 

Alle 

ex 1902 20 10 Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte, 

som inneholder mer enn 20 vektprosent fisk, 

krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever 

i vann 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 1902 20 30 Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte, 

som inneholder mer enn 20 vektprosent pølser og 

lignende, kjøtt, slakteavfall av alle slag, herunder 

fettstoffer av enhver art eller opprinnelse 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 1902 20 91 Kokt, fylt pasta Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 1902 20 99 Andre (andre fylte pastaprodukter, ikke kokte) Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 1902 30 Andre pastaprodukter enn dem som hører inn under 

underposisjon 1902 11, 1902 19 og 1902 20 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 1902 40 Couscous Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 1904 10 10 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller risting 

av mais 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 1904 90 10 Ferdigmat framstilt av ris Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, 

f.eks. sushi (forutsatt at de ikke skal klassifiseres i 

henhold til kapittel 16). 

ex 1905 Konditorvarer Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

KAPITTEL 20 

Tilberedte produkter av grønnsaker, frukter, nøtter eller andre plantedeler 

Merknader til kapittel 20 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke 

… 

b) næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller 

andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene (kapittel 16). 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 2001 Grønnsaker, frukt, nøtter og andre spiselige 

plantedeler, konserverte på annen måte enn med 

eddik eller eddiksyre 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 2004 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på 

annen måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste, 

unntatt produkter som hører inn under posisjon 2006 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 2005 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på 

annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke 

fryste, unntatt produkter som hører inn under 

posisjon 2006 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

KAPITTEL 21 

Diverse spiselige tilberedninger 

Merknader til kapittel 21 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke 

… 

e) næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller 

andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene (kapittel 16), unntatt de produktene som er 

beskrevet under posisjon 2103 eller 2104. 

…  
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3. Med «homogeniserte, sammensatte næringsmidler» under posisjon 2104 menes tilberedninger som består av en fint 

homogenisert blanding av to eller flere basisstoffer, som kjøtt, fisk, grønnsaker, frukter eller nøtter, for barnemat eller 

diettformål, i pakninger på høyst 250 g for detaljsalg. Ved anvendelse av denne definisjonen skal det ses bort fra små 

mengder bestanddeler som kan være tilsatt som smaksingredienser, konserveringsmiddel eller av andre årsaker. Slike 

tilberedninger kan inneholde små mengder synlige biter av ingredienser. 

Tilleggsmerknader 

… 

5. Andre næringsmidler i form av doser, som kapsler, tabletter, pastiller og piller, og som er beregnet på bruk som 

kosttilskudd, skal klassifiseres under posisjon 2106, dersom de ikke er angitt eller tatt med andre steder. 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 2103 90 90 Sauser og tilberedninger for framstilling av sauser, 

blandede smaksingredienser, sennepsmel og tilberedt 

sennep. – Andre 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 2104 Supper og buljonger og tilberedninger for tillaging av 

supper og buljonger, homogeniserte, sammensatte 

næringsmidler 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, 

herunder barnemat i pakninger med en nettovekt på 

høyst 250 g. 

ex 2105 00 Spiseis, også med innhold av kakao Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

ex 2106 10 Proteinkonsentrater og teksturerte proteinholdige 

stoffer 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, 

unntatt kosttilskudd i pakninger beregnet på 

sluttforbrukeren som inneholder små mengder (i alt 

mindre enn 20 %) andre bearbeidede animalske 

produkter (herunder glukosamin, kondroitin og/eller 

kitosan) enn kjøttprodukter. 

ex 2106 90 51 Laktosesirup Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, 

unntatt kosttilskudd i pakninger beregnet på 

sluttforbrukeren som inneholder små mengder (i alt 

mindre enn 20 %) andre bearbeidede animalske 

produkter (herunder glukosamin, kondroitin og/eller 

kitosan) enn kjøttprodukter. 

ex 2106 90 92 Andre næringsmidler som ikke er angitt eller tatt 

med andre steder, som ikke inneholder melkefett, 

sukrose, isoglukose, glukose eller stivelse, eller med 

et innhold på mindre enn 1,5 vektprosent melkefett, 

5 vektprosent sukrose eller isoglukose, 5 vektprosent 

glukose eller stivelse 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, 

unntatt kosttilskudd i pakninger beregnet på 

sluttforbrukeren som inneholder små mengder (i alt 

mindre enn 20 %) andre bearbeidede animalske 

produkter (herunder glukosamin, kondroitin og/eller 

kitosan) enn kjøttprodukter. 

ex 2106 90 98 Andre næringsmidler som ikke er angitt eller tatt 

med andre steder 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, 

unntatt kosttilskudd i pakninger beregnet på 

sluttforbrukeren som inneholder små mengder (i alt 

mindre enn 20 %) andre bearbeidede animalske 

produkter (herunder glukosamin, kondroitin og/eller 

kitosan) enn kjøttprodukter. 
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KAPITTEL 22 

Drikkevarer, sprit og eddik 

Merknader til kapittel 22 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«… 

3. Under posisjon 2202 menes med «alkoholfri drikk» drikkevarer med en alkoholstyrke på mindre enn 0,5 volumprosent. 

Alkoholholdige drikker er klassifisert under posisjon 2203–2206 eller posisjon 2208, etter hva som er relevant. 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 2202 99 99 Andre alkoholfrie drikker, med unntak av frukt- eller 

grønnsaksjuice under posisjon 2009 og med innhold av 

minst 2 % vektprosent fett fra produkter som hører inn 

under posisjon 0401–0404 

Utelukkende melk og melkeprodukter. 

KAPITTEL 23 

Rester og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt fôr 

Merknad til kapittel 23 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Posisjon 2309 omfatter produkter som brukes til fôr, som ikke er angitt eller tatt med andre steder, framstilt ved å foredle 

vegetabilske eller animalske materialer i en slik grad at de mister det opprinnelige materialets vesentlige egenskaper; 

posisjon 2309 omfatter ikke vegetabilsk avfall samt vegetabilske rester og biprodukter fra en slik foredling. 

...» 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

«Fettgrever, membranvev som gjenstår etter at svinefett eller annet animalsk fett er smeltet. De brukes hovedsakelig ved 

tilberedning av fôrvarer (f.eks. hundekjeks), men de forblir under posisjon 2301 selv om de er egnet til konsum.» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

2301 Mel, pulver og pelleter av kjøtt, 

slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller 

andre virvelløse dyr som lever i vann, 

uegnet til konsum, fettgrever 

Alle, omfatter bearbeidet animalsk protein som ikke er 

beregnet på konsum, kjøttbeinmel, ikke til konsum, og 

fettgrever, også til konsum. 

Fjørmel er omfattet av posisjon 0505. 

Særlige krav til bearbeidet animalsk protein er fastsatt i rad 1 i 

tabell 1 i kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

ex 2309 Tilberedninger av en art som brukes i fôr Alle, dersom de inneholder produkter av animalsk opprinnelse, 

unntatt underposisjon 2309 90 20 og 2309 90 91. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

  Omfatter blant annet hunde- eller kattefôr, i pakninger for 

detaljsalg (underposisjon 2309 10), som inneholder animalske 

produkter og fiskelimvann eller limvann av havpattedyr (KN-

kode 2309 90 10). Produkter som skal brukes som fôr, 

herunder melblandinger (f.eks. av hover og horn). 

Denne posisjonen omfatter flytende melk, råmelk og produkter 

som inneholder melkeprodukter, råmelk eller karbohydrater, 

og hvor ikke alle er beregnet på konsum, men skal brukes som 

fôr. 

Omfatter fôr til kjæledyr og tyggesaker til hunder samt 

melblandinger; disse blandingene kan omfatte døde insekter. 

Særlige krav til fôr til kjæledyr, herunder tyggesaker til 

hunder, er fastsatt i rad 12 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Omfatter eggprodukter som ikke er beregnet på konsum, samt 

andre foredlede produkter av animalsk opprinnelse som ikke er 

beregnet på konsum. 

Særlige krav til eggprodukter er fastsatt i rad 9 i tabell 1 i 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

KAPITTEL 28 

Uorganiske kjemikalier, organiske eller uorganiske forbindelser av edelmetaller, av metaller av sjeldne jordarter, av 

radioaktive elementer eller av isotoper 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 2835 25 00 Kalsiumhydrogenortofosfat 

(dikalsiumfosfat) 

Utelukkende av animalsk opprinnelse. 

Særlige krav til dikalsiumfosfat er fastsatt i rad 6 i tabell 1 i 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

ex 2835 26 00 Andre kalsiumfosfater Utelukkende trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse. 

Særlige krav til trikalsiumfosfat er fastsatt i rad 7 i tabell 1 i 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

KAPITTEL 29 

Organiske kjemikalier 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 2922 49 Andre aminosyrer enn dem med mer enn en type 

oksygenfunksjon og deres estere; salter av disse 

produktene 

Utelukkende av animalsk opprinnelse. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 2925 29 00 Andre iminer og deres derivater enn 

klordimeform (ISO); salter av disse produktene 

Kreatin av animalsk opprinnelse. 

ex 2930 Organiske svovelforbindelser Aminosyrer av animalsk opprinnelse, f.eks. 

− ex 2930 90 13 cystein og cystin, 

− ex 2930 90 16 derivater av cystein og cystin. 

ex 2932 99 00 Andre heterosykliske forbindelser med 

utelukkende oksygen som heteroatom(er) 

Utelukkende av animalsk opprinnelse, f.eks. 

glukosamin, glukosamin-6-fosfat og deres 

sulfater. 

ex 2942 00 00 Andre organiske forbindelser Utelukkende av animalsk opprinnelse. 

KAPITTEL 30 

Legemidler 

Generelle merknader 

Ferdige legemidler som ikke omfattes av forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EU) nr. 142/2011, er unntatt fra listen. 

Halvfabrikater er omfattet. 

Under posisjon 3001 (kjertler og andre organer til organoterapeutisk bruk, tørkede, også pulveriserte, ekstrakter av kjertler eller 

andre organer eller av deres sekreter til organoterapeutisk bruk, heparin og dets salter, andre stoffer fra mennesker eller dyr, 

tilberedt for terapeutisk eller profylaktisk bruk, og som ikke er angitt eller tatt med andre steder) er det bare materiale fra dyr 

som hører inn under underposisjon 3001 20 og 3001 90, som er relevante for offentlig kontroll. Det vises til følgende særlige 

krav i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011: 

1. Rad 2 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 for blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av tekniske 

produkter. 

2. Rad 3 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 for blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien. 

3. Rad 14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 for animalske biprodukter for framstilling av fôr til kjæledyr, unntatt rått fôr til 

kjæledyr og avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden. 

Under posisjon 3002 (blod fra mennesker, blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk bruk, antisera, 

andre bestanddeler av blod samt immunologiske produkter, også modifiserte eller framstilt ved bioteknologiske prosesser, 

vaksiner, toksiner, kulturer av mikroorganismer (unntatt gjær) og lignende produkter) er det bare underposisjon 3002 12 og 

3002 90 som er relevante for offentlig kontroll. Blod fra mennesker som hører inn under 3002 90 10 og vaksiner som hører inn 

under underposisjon 3002 20 og 3002 30, behøver ikke gjennomgå offentlig kontroll. 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

3001 20 90 Ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av 

deres sekreter, som ikke stammer fra mennesker 

Alle, omfatter et produkt som fungerer som 

erstatning for råmelk og brukes til fôring av kalver. 

ex 3001 90 91 Animalske stoffer bearbeidet for terapeutisk eller 

profylaktisk bruk: heparin og dets salter 

Alle animalske produkter beregnet på videre 

bearbeiding i samsvar med artikkel 34 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 til framstilling av de 

avledede produktene nevnt i artikkel 33 bokstav a)–

f) i nevnte forordning. 

3001 90 98 Andre animalske stoffer enn heparin og dets salter 

tilberedt for terapeutisk eller profylaktisk bruk, som 

ikke er angitt eller tatt med andre steder 

Alle. 

I tillegg til kjertler og andre organer nevnt i de 

forklarende merknadene til det harmoniserte 

systemet som hører inn under posisjon 3001 A), 

omfatter denne underposisjonen hypofysen, 

binyrekapslene og skjoldbruskkjertelen, unntatt de 

som er angitt i artikkel 33 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 3002 12 00 Antisera og andre bestanddeler av blod Utelukkende materiale fra dyr. 

Omfatter ikke ferdige legemidler til sluttforbruker. 

Omfatter ikke antistoffer og DNA. 

Under posisjon 3002 er det fastsatt særlige krav til 

animalske biprodukter som er omfattet av tabell 2 i 

kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011 og angitt i følgende rader: 

Rad 2: blodprodukter fra andre dyr enn dyr av 

hestefamilien. 

Rad 3: blod og blodprodukter fra dyr av 

hestefamilien. 

3002 90 30 Blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, profylaktisk 

eller diagnostisk bruk 

Alle 

ex 3002 90 50 Kulturer av mikroorganismer Bare sykdomsframkallende stoffer og kulturer av 

sykdomsframkallende stoffer for dyr. 

ex 3002 90 90 Annet Bare sykdomsframkallende stoffer og kulturer av 

sykdomsframkallende stoffer for dyr. 

ex 3006 92 00 Avfall fra legemidler Utelukkende materiale fra dyr. 

Legemiddelavfall, legemidler som er uegnet for sitt 

opprinnelige bruksformål. 

KAPITTEL 31 

Gjødsel 

Merknader til kapittel 31 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke 

a) dyreblod under posisjon 0511. 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 3101 00 00 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, også innbyrdes 

blandet eller kjemisk behandlet, gjødsel framstilt ved 

blanding eller kjemisk behandling av animalske eller 

vegetabilske produkter 

Utelukkende ublandet materiale fra dyr. 

Omfatter guano, men ikke mineralisert guano. 

Omfatter husdyrgjødsel blandet med bearbeidet 

animalsk protein, dersom den brukes som gjødsel, 

men ikke gjødsel som er en blanding av 

husdyrgjødsel og kjemikalier (se posisjon 3105, som 

utelukkende omfatter mineralsk eller kjemisk 

gjødsel). 

Særlige krav til bearbeidet husdyrgjødsel, avledede 

produkter fra bearbeidet husdyrgjødsel og guano fra 

flaggermus er fastsatt i rad 1 i tabell 2 i kapittel II 

avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

ex 3105 10 00 Varer i henhold til dette kapittelet i tablettform eller 

lignende eller i pakninger med en bruttovekt på høyst 

10 kg 

Utelukkende gjødsel som inneholder materiale fra 

dyr. 

Særlige krav til bearbeidet husdyrgjødsel, avledede 

produkter fra bearbeidet husdyrgjødsel og guano fra 

flaggermus er fastsatt i rad 1 i tabell 2 i kapittel II 

avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011.   
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KAPITTEL 32 

Garvestoff- eller fargestoffekstrakter, tanniner og deres derivater, farger, pigmenter og andre fargestoffer, maling og 

lakk, kitt og andre fyllings- og tetningsmidler, trykkfarger 

Merknader til kapittel 32 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«… 

3. Posisjon 3203, 3204, 3205 og 3206 får også anvendelse på preparater på basis av fargestoffer (herunder, når det gjelder 

posisjon 3206, fargepigmenter som hører inn under posisjon 2530 eller kapittel 28, flak og pulver av metall) av en type som 

brukes til farging av ethvert materiale eller brukes som ingredienser ved framstilling av fargepreparater. Posisjonene får 

imidlertid ikke anvendelse på pigmenter dispergert i ikke-vandig medium, i flytende form eller pastaform, av det slaget som 

brukes ved framstilling av malinger, herunder emalje (posisjon 3212), eller andre preparater under posisjon 3207, 3208, 

3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215. 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 3203 Fargestoffer av animalsk opprinnelse (herunder 

fargeekstrakter, men unntatt beinkull), også kjemisk 

definerte, preparater som angitt i merknad 3 til dette 

kapittelet, på basis av fargestoffer av animalsk 

opprinnelse 

Utelukkende fargefordelinger i melkefett som brukes 

til framstilling av næringsmidler eller fôr. 

ex 3204 Syntetiske, organiske fargestoffer, også kjemisk 

definerte; preparater som angitt i merknad 3 til dette 

kapittelet basert på syntetiske organiske fargestoffer; 

syntetiske organiske produkter til bruk som 

fluorescerende hvitemidler eller luminoforer, også 

kjemisk definerte 

Utelukkende fargefordelinger i melkefett som brukes 

til framstilling av næringsmidler eller fôr. 

KAPITTEL 33 

Eteriske oljer og resinoider, parfyme-, kosmetikk- eller toalettpreparater 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 3302 Blandinger av velluktende stoffer samt blandinger 

(herunder alkoholholdige løsninger) på basis av ett 

eller flere av disse stoffene, som brukes som råstoff i 

industrien; andre preparater basert på velluktende 

stoffer som brukes til produksjon av drikkevarer 

Utelukkende aromaer i melkefett som brukes til 

framstilling av næringsmidler eller fôr. 

KAPITTEL 35 

Eggehvitestoffer, modifisert stivelse, lim, enzymer 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 3501 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater, 

kaseinlim 

Kasein beregnet på konsum, brukt som fôr eller til 

teknisk bruk. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

  Særlige krav til melk, melkebaserte produkter og 

råmelk som ikke er beregnet på konsum, er fastsatt i 

rad 4 i tabell 1 i kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

ex 3502 Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere 

myseproteiner som inneholder mer enn 

80 vektprosent myseprotein, beregnet av tørrstoffet), 

albuminater og andre albuminatderivater 

Omfatter produkter av egg og melk, også beregnet på 

konsum (og brukt som fôr). 

Særlige krav til melk, melkebaserte produkter og 

råmelk som ikke er beregnet på konsum, er fastsatt i 

rad 4 i tabell 1 i kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011, og til eggprodukter 

som ikke er beregnet på konsum, i rad 9 i tabell 1 i 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

3503 00 Gelatin (herunder gelatin i kvadratiske eller 

rektangulære plater, også overflatebehandlet eller 

farget) og gelatinderivater, fiskelim, annet lim av 

animalsk opprinnelse, unntatt kaseinlim som hører 

inn under posisjon 3501 

Omfatter gelatin beregnet på konsum, brukt som fôr 

og til teknisk bruk. 

Gelatin som er klassifisert under posisjon 3913 

(herdede proteiner) og posisjon 9602 (bearbeidet, 

uherdet gelatin og produkter av uherdet gelatin), 

f.eks. tomme kapsler, dersom de ikke er beregnet på 

næringsmidler eller fôr, er unntatt fra offentlig 

kontroll. 

Særlige krav til gelatin og hydrolysert protein som 

ikke er beregnet på konsum, er fastsatt i rad 5 i 

tabell 1 i kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011, og til fotografisk 

gelatin i kapittel II avsnitt 11 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

ex 3504 00 Peptoner og derivater av disse, andre proteiner og 

derivater av disse, som ikke er angitt eller tatt med 

andre steder, hudpulver, også behandlet med kromsalt 

Omfatter kollagen og hydrolysert protein beregnet på 

konsum, brukt som fôr og til teknisk bruk. 

Omfatter proteinbaserte kollagenprodukter fra huder, 

skinn og sener fra dyr, herunder bein fra svin, fjørfe 

og fisk. 

Omfatter hydrolyserte proteiner som består av 

polypeptider, peptider eller aminosyrer, og 

blandinger av disse som framstilles ved hydrolyse av 

animalske biprodukter. De er unntatt fra offentlig 

kontroll når de brukes som tilsetningsstoffer i 

næringsmidler (posisjon 2106). 

Omfatter biprodukter av melk beregnet på konsum 

dersom de ikke er omfattet av posisjon 0404. 

Særlige krav til kollagen er fastsatt i rad 8 og til 

gelatin og hydrolysert protein i rad 5 i tabell 1 i 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

ex 3507 10 00 Osteløype og konsentrater derav Løype og konsentrater av løype beregnet på konsum, 

utelukkende fra animalske produkter. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 3507 90 90 Andre enzymer enn løype og konsentrater av løype, 

lipoprotein-lipase eller Aspergillus alkalisk protease 

Utelukkende av animalsk opprinnelse. 

KAPITTEL 38 

Diverse kjemiske produkter 

Merknader til kapittel 38 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«… 

4. Med «kommunalt avfall» forstås i hele nomenklaturen avfall som samles inn fra husholdninger, hoteller, restauranter, 

sykehus, butikker, kontorer osv., avfall fra feiing av gater og fortau samt avfall fra bygging og riving. Kommunalt avfall 

inneholder vanligvis en rekke forskjellige materialer som plast, gummi, tre, papir, tekstiler, glass, metaller, næringsmidler, 

ødelagte møbler og andre skadede eller kasserte gjenstander. 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 3822 00 00 Reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk 

på et underlag samt tilberedte reagenser for 

diagnostisk bruk eller laboratoriebruk, uten eller på 

underlag, unntatt dem som hører inn under posisjon 

3002 eller 3006, sertifiserte referansematerialer 

Utelukkende materiale fra dyr, unntatt medisinsk 

utstyr i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 

rådsdirektiv 93/42/EØF(1) og medisinsk utstyr til in 

vitro-diagnostikk i henhold til artikkel 1 nr. 2 

bokstav b) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/79/EF(2). 

ex 3825 10 00 Kommunalt avfall Utelukkende kjøkken- og matavfall som inneholder 

animalske produkter, dersom det faller inn under 

virkeområdet for artikkel 2 nr. 2 bokstav g) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, unntatt kjøkken- og 

matavfall som kommer fra transportmidler i 

internasjonal trafikk, og som disponeres i samsvar 

med artikkel 12 bokstav d) i nevnte forordning. 

Brukt matolje beregnet på bruk som omfattes av 

forordning (EF) nr. 1069/2009, f.eks. organisk 

gjødsel eller biogass, kan omfattes av denne KN-

koden. 

(1) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EUT L 331 av 7.12.1998, 

s. 1). 

KAPITTEL 39 

Plast og produkter av plast 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 3913 90 00 Andre naturlige polymerer (unntatt alginsyre, dens 

salter og estere) og modifiserte naturlige polymerer 

(f.eks. herdede proteiner, kjemiske derivater av 

naturgummi) som ikke er nevnt eller tatt med andre 

steder, i ubearbeidet form 

Utelukkende materiale fra dyr, f.eks. kondroitin-

sulfat, kitosan og herdet gelatin. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 3917 10 10 Kunstige tarmer (pølsetarmer) av herdet protein eller 

av cellulosematerialer 

Utelukkende materiale fra dyr. 

ex 3926 90 92 Andre varer av plast og varer av andre materialer 

som hører inn under posisjon 3901–3914, framstilt 

av plastfolie 

Tomme kapsler av herdet gelatin til bruk som fôr; 

særlige krav er fastsatt i rad 5 i tabell 1 i kapittel I 

avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

ex 3926 90 97 Andre varer av plast og varer av andre materialer 

som hører inn under posisjon 3901–3914, framstilt 

av andre materialer enn plastfolie 

Tomme kapsler av herdet gelatin til bruk som fôr; 

særlige krav er fastsatt i rad 5 i tabell 1 i kapittel I 

avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

KAPITTEL 41 

Råhuder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær 

Generelle merknader 

Utelukkende huder og skinn av hovdyr som er omfattet av posisjon 4101, 4102, 4103, skal gjennomgå offentlig kontroll. 

Særlige krav til huder og skinn av hovdyr er fastsatt i rad 4 og 5 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011. 

Merknader til kapittel 41 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Dette kapittelet omfatter ikke 

a) avskjær og lignende avfall av råhuder eller skinn (posisjon 0511), 

b) fugleskinn eller deler av fugleskinn med fjør eller dun som hører inn under posisjon 0505 eller 6701, eller 

c) huder og skinn som er dekket av hår eller ull, rå, garvede eller behandlede (kapittel 43), de følgende varene skal 

imidlertid klassifiseres i kapittel 41, det vil si råhuder og skinn som er dekket av hår eller ull, av storfe (herunder 

bøfler), dyr av hestefamilien, sau eller lam (unntatt astrakan, breitschwanz, karakul, persianer og lignende lammeskinn, 

samt skinn av indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam), geiter og kje (unntatt huder og skinn av geiter og kje 

fra Jemen, Mongolia eller Tibet), svin (herunder navlesvin), gemser, gaseller, kameler (herunder dromedarer), reinsdyr, 

elg, dyr av hjortefamilien, rådyr eller hunder. 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 4101 Råhuder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller 

dyr av hestefamilien (ferske eller saltede, tørkede, 

kalkede, piklede eller på annen måte konserverte, 

men ikke garvede, pergamentbehandlede eller 

tilberedt på annen måte), også avhårede eller spaltede 

Utelukkende ferske, kjølte eller behandlede huder og 

skinn, herunder huder som er tørkede, tørrsaltede, 

våtsaltede eller konserverte på en annen måte enn 

ved garving eller en tilsvarende prosess. 

Import uten begrensninger kan være mulig for 

behandlede huder og skinn som nevnt i kapittel V 

del C 2 i vedlegg XIII til forordning (EU) 

nr. 142/2011, dersom bestemmelsene i artikkel 41 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 er overholdt, 

særlig for ex 4101 20 80 og ex 4101 50 90. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 4102 Rå skinn av sau eller lam (ferske eller saltede, 

tørkede, kalkede, piklede eller på annen måte 

konserverte, men ikke garvede, 

pergamentbehandlede eller tilberedt på annen måte), 

også avhårede eller spaltede, bortsett fra dem som er 

unntatt i henhold til merknad 1 bokstav c) i dette 

kapittelet 

Utelukkende ferske, kjølte eller behandlede huder og 

skinn, herunder huder som er tørkede, tørrsaltede, 

våtsaltede eller konserverte på en annen måte enn 

ved garving eller en tilsvarende prosess. 

Import uten begrensninger kan være mulig for 

behandlede huder og skinn som nevnt i kapittel V 

del C 2 i vedlegg XIII til forordning (EU) 

nr. 142/2011, dersom bestemmelsene i artikkel 41 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 er overholdt, 

særlig for ex 4102 21 00 og ex 4102 29 00. 

ex 4103 Andre råhuder og skinn (ferske eller saltede, tørkede, 

kalkede, piklede eller på annen måte konserverte, 

men ikke garvede, pergamentbehandlede eller 

tilberedt på annen måte), også avhårede eller 

spaltede, bortsett fra dem som er unntatt i henhold til 

merknad 1 bokstav b) eller c) i dette kapittelet 

Utelukkende ferske, kjølte eller behandlede huder og 

skinn, herunder huder som er tørkede, tørrsaltede, 

våtsaltede eller konserverte på en annen måte enn 

ved garving eller en tilsvarende prosess. 

Import uten begrensninger kan være mulig for 

behandlede huder og skinn som nevnt i kapittel V 

del C 2 i vedlegg XIII til forordning (EU) 

nr. 142/2011, dersom bestemmelsene i artikkel 41 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 er overholdt, 

særlig for ex 4103 90 00. 

KAPITTEL 42 

Varer av lær, salmakerarbeider, reiseeffekter, håndvesker og lignende varer, varer av tarmer (unntatt tarmer av 

silkeormer) 

Merknader til kapittel 42 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«… 

2. Dette kapittelet omfatter ikke (blant annet) følgende produkter av offentlig interesse: 

a) Steril, kirurgisk katgut eller lignende sterile suturmaterialer (posisjon 3006). 

… 

ij) Strenger, trommeskinn eller lignende, eller andre deler til musikkinstrumenter (posisjon 9209). 

...» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 4205 00 90 Andre varer av lær eller av kunstlær Omfatter tyggesaker og materiale til framstilling av 

tyggesaker til hunder. 

ex 4206 00 00 Varer av tarmer (unntatt tarmer av silkeorm), 

gullslagerhinner, blærer eller sener 

Omfatter tyggesaker og materiale til framstilling av 

tyggesaker til hunder. 
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KAPITTEL 43 

Pelsskinn og kunstig pelsskinn samt varer av disse materialene 

Merknader til kapittel 43 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. Med «pelsskinn» menes i hele nomenklaturen garvede eller behandlede huder og skinn dekket med hår, fra alle dyrearter, 

unntatt rå pelsskinn som hører inn under posisjon 4301. 

2. Dette kapittelet omfatter ikke 

a) fugleskinn eller deler av fugleskinn med fjør eller dun (posisjon 0505 eller 6701), 

b) råhuder eller skinn som er dekket av hår eller ull, som hører inn under kapittel 41 (se merknad 1 bokstav c) i nevnte 

kapittel). 

...» 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

«Posisjon 4301: Pelsskinn anses som rå skinn og hører ikke utelukkende inn under denne koden når de er i naturlig tilstand, 

men også om de er rengjorte og beskyttet mot forringelse, f.eks. ved tørking eller salting (våt eller tørr).» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 4301 Rå pelsskinn (herunder hoder, haler, bein og andre 

stykker eller klipp egnet til buntmakerarbeid), 

unntatt råhuder og skinn som hører inn under 

posisjon 4101, 4102 eller 4103 

Alle, unntatt pelsskinn behandlet i samsvar med 

kapittel VIII i vedlegg XIII til forordning (EU) 

nr. 142/2011, dersom bestemmelsene i artikkel 41 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 er overholdt. 

Omfatter følgende underposisjoner: 

− ex 4301 10 00 (av mink, hel, også uten hode, 

hale eller bein): Særlige krav til avledede 

produkter til bruk utenfor fôrkjeden (pelsskinn) 

er fastsatt i rad 14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 

i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

− ex 4301 30 00 (av følgende lam: astrakan, 

breitschwanz, karakul, persianer og lignende 

lammeskinn, samt skinn av indiske, kinesiske, 

mongolske eller tibetanske lam, hele, også uten 

hode, hale eller bein): Særlige krav til huder og 

skinn av hovdyr er fastsatt i rad 5 i tabell 2 i 

kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011. 

− ex 4301 60 00 (av rev, hel, også uten hode, hale 

eller bein): Særlige krav til avledede produkter 

til bruk utenfor fôrkjeden (pelsskinn) er fastsatt i 

rad 14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

− ex 4301 80 00 (andre pelsskinn, hele, også uten 

hode, hale eller bein): bortsett fra hovdyr, f.eks. 

murmeldyr, ville dyr av kattefamilien, seler, 

beverrotter. Særlige krav til avledede produkter 

til bruk utenfor fôrkjeden (pelsskinn) er fastsatt i 

rad 14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

  − ex 4301 90 00 (hoder, haler, bein eller andre 

stykker eller klipp egnet til buntmakerarbeid): 

Særlige krav til avledede produkter til bruk 

utenfor fôrkjeden (pelsskinn) er fastsatt i rad 14 

i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

KAPITTEL 51 

Ull, fine eller grove dyrehår, garn og vevnad av hestehår 

Generelle merknader 

For posisjon 5101–5103 er det fastsatt særlige krav til ubehandlet ull og ubehandlet hår i rad 8 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Merknad til kapittel 51 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i KN) 

«1. I hele nomenklaturen menes med 

a) «ull» naturlig fiber fra sau eller lam, 

b) «fine dyrehår» hår av alpakka, lama, vikunja, kamel, herunder dromedar, jak, angora-, tibet-, eller kasjmirgeit eller 

lignende geiter (men ikke alminnelige geiter), kanin (herunder angorakanin), hare, bever, beverrotte eller bisamrotte, 

c) «grove dyrehår» hår av dyr som ikke er nevnt ovenfor, unntatt hår og bust til børstebinderarbeider (posisjon 0502) og 

hestehår (posisjon 0511).» 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

«I hele nomenklaturen menes med «grove dyrehår» alle andre hår av dyr enn «fine dyrehår», unntatt ull (posisjon 5101), hår fra 

maner eller haler på dyr av hestefamilien eller storfe (klassifisert som «hestehår», posisjon 0511), bust fra svin eller villsvin og 

grevlinghår eller annet hår til børste- og penselproduksjon (posisjon 0502) (se merknad 1 bokstav c).» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 5101 Ull, ikke kardet eller kjemmet Ubehandlet ull. 

ex 5102 Fine eller grove dyrehår, ikke kardet eller kjemmet Ubehandlet hår, herunder grove hår fra flankene på 

storfe eller dyr av hestefamilien. 

ex 5103 Avfall av ull eller av fint eller grovt dyrehår, 

herunder garnavfall, men ikke opprevet materiale 

Ubehandlet ull eller hår. 

KAPITTEL 67 

Bearbeidede fjør og dun samt varer framstilt av fjør og dun, kunstige blomster, varer av menneskehår 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

«Posisjon 6701 omfatter følgende: 

A) Skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde fugler, fjør og dun, og deler av fjør, som selv om de ennå ikke utgjør 

konfeksjonsvarer, har gjennomgått en annen prosess enn enkel rengjøring, desinfisering eller konservering (se forklarende 

merknader til posisjon 0505). Varene som hører inn under denne posisjonen, kan f.eks. være bleket, farget, krøllet eller 

bølget.  
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B) Varer framstilt av skinn eller andre deler av fjør- eller dunkledde fugler, varer framstilt av fjør, av dun eller av deler av 

fjør, selv om fjørene eller dunene o.l. er ubearbeidet eller bare rengjort, men omfatter ikke varer framstilt av fjørskaft eller 

fjørposer. Posisjonen omfatter derfor følgende: 

1) Enkelte fjør, der fjørposene er blitt samlet eller buntet med sikte på bruk til f.eks. hattemakeri, og også enkelte 

sammensatte fjør bestående av forskjellige elementer. 

2) Fjør som er samlet i bunter, og fjør eller dun som er limt sammen og festet på tekstilstoff eller annet underlag. 

3) Pynt laget av fugler, deler av fugler, fjør eller dun, til hatter, boaer, krager, kapper eller andre klær eller tilbehør til 

klær. 

4) Vifter framstilt av pyntefjør, med stamme av hvilket som helst materiale. Vifter med stamme av edelmetall er 

imidlertid klassifisert under posisjon 7113.» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 6701 00 00 Skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde 

fugler, fjør, deler av fjør, dun og varer av disse 

(unntatt varer som hører inn under posisjon 0505, 

og bearbeidede fjørskaft og fjørposer) 

Bare skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde 

fugler, fjør og dun, og deler av fjør. 

Varer av ubearbeidet eller bare rengjort skinn, fjør 

eller dun, og deler av fjør. 

Unntatt behandlede prydfjør, behandlede fjør som 

reisende har tatt med seg til privat bruk, eller 

forsendelser av behandlede fjør til privatpersoner 

for ikke-industriell bruk. 

Særlige krav til fjør er fastsatt i rad 9 i tabell 2 i 

kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011. 

KAPITTEL 71 

Natur- eller kulturperler, edel- eller halvedelsteiner, edelmetaller, metaller plettert med edelmetall samt varer av slike 

produkter, bijouteri, mynter 

Klassifikasjonsuttalelse 7101.21/1 til det harmoniserte systemet 

«Østers som er uegnet til konsum, og som inneholder en eller flere kulturperler, konservert i saltlake og pakket i hermetisk 

lukkede metallbeholdere.» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 7101 21 00 Ubearbeidede kulturperler Omfatter østers som er uegnet til konsum, og som 

inneholder en eller flere kulturperler, konservert i 

saltlake eller på andre måter og pakket i hermetisk 

lukkede beholdere. 

Ubearbeidede kulturperler som angitt i kapittel IV 

avsnitt 2 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, med mindre de i henhold til 

artikkel 2 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 ikke faller inn under virkeområdet 

for nevnte forordning. 
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KAPITTEL 95 

Leketøy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehør til dette 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

«Fornøyelsesparker, omreisende sirkus og omreisende menasjerier, omreisende teatre som hører inn under posisjon 9508, 

forutsatt at de inneholder alle de grunnleggende enhetene som kreves for normal drift. Posisjonen omfatter også deler av 

hjelpeutstyr, forutsatt at de presenteres sammen med og som komponenter i disse forskjellige fornøyelsene, selv om de, dersom 

de presenteres hver for seg (f.eks. telt, dyr, musikkinstrumenter, generatorer, motorer, belysningsutstyr, seter og våpen og 

ammunisjon), ville omfattes av andre posisjoner i nomenklaturen». 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 9508 10 00 Omreisende sirkus og omreisende menasjerier Utelukkende levende dyr. 

ex 9508 90 00 Andre: fornøyelsesparker, omreisende teatre Utelukkende levende dyr. 

KAPITTEL 96 

Diverse varer 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

Under denne posisjonen menes med «behandlet» materialer som har gjennomgått prosesser som strekker seg utover den enkle 

bearbeidingen som er tillatt under posisjonen for det aktuelle råstoffet (se de forklarende merknadene til posisjon 05.05–05.08). 

Posisjonen omfatter derfor stykker av elfenbein, stenger osv., tilskåret (herunder kvadratiske eller rektangulære) eller polert 

eller på annen måte behandlet ved sliping, boring, maling, dreiing osv. Stykkene som kan identifiseres som deler av varer, er 

imidlertid unntatt fra denne posisjonen dersom disse delene omfattes av en annen posisjon i nomenklaturen. Derfor hører 

pianotangenter og plater som settes inn i kolben på skytevåpen, inn under henholdsvis posisjon 92.09 og 93.05. Imidlertid vil 

behandlede materialer som ikke kan identifiseres som deler av varer, fortsatt klassifiseres under denne posisjonen (f.eks. enkle 

skiver, plater eller strimler til innsetting osv., eller til senere bruk ved framstilling av pianotangenter). 

Posisjon 9602 omfatter plater av uherdet gelatin tilskåret i annen form enn kvadratisk eller rektangulær. Plater tilskåret i 

rektangulær (herunder kvadratisk) form, også overflatebehandlet, hører inn under posisjon 35.03 eller kapittel 49 (f.eks. 

postkort) (se den forklarende merknaden til posisjon 35.03). Produkter av uherdet gelatin omfatter for eksempel 

i) små skiver til å feste på spissen av en biljardkø, 

ii) kapsler til legemidler og brennstoff til mekaniske lightere.» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 9602 00 00 Bearbeidet, uherdet gelatin (unntatt gelatin som 

hører inn under posisjon 3503) og varer av uherdet 

gelatin 

Tomme kapsler av uherdet gelatin beregnet på 

konsum eller fôring; det er fastsatt særlige krav når 

det gjelder bruk som fôr i rad 5 tabell 1 i kapittel I 

avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

KAPITTEL 97 

Kunstverk, samlerobjekter og antikviteter 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

«A)  Posisjonen omfatter samlinger og samlerobjekter av zoologisk, botanisk, mineralogisk eller anatomisk interesse, 

for eksempel 

1) døde dyr av alle arter, konservert tørre eller i væske; utstoppede dyr til samlinger,  
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2) utblåste egg; insekter i kasser, rammer osv. (unntatt monterte varer som utgjør bijouteri eller nips); tomme skjell, 

unntatt av slik type som er egnet til industriell bruk, 

3) frø eller planter, tørket eller konservert i væske, herbarier, 

4) eksemplarer av mineraler (unntatt edelsteiner eller halvedelsteiner som hører inn under kapittel 71), eksemplarer av 

forsteininger, 

5) osteologiske prøver (skjelett, kranier, bein), 

6) anatomiske og patologiske prøver.» 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 9705 00 00 Samlinger og samlerobjekter av zoologisk, botanisk, 

mineralogisk, anatomisk, historisk, arkeologisk, 

paleontologisk, etnografisk eller numismatisk 

interesse 

Utelukkende materiale fra dyr. 

Omfatter ikke jakttrofeer og andre bearbeidinger av 

enhver dyreart som har gjennomgått fullstendig 

taksidermisk behandling for at de skal kunne 

konserveres ved omgivelsestemperatur. 

Omfatter ikke jakttrofeer og andre bearbeidinger fra 

andre arter enn hovdyr og fugler (også bearbeidede). 

Særlige krav til jakttrofeer er fastsatt i rad 6 i tabell 2 

i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011. 

KAPITTEL 99 

Særlige KN-koder 

Statistiske koder for visse særlige varebevegelser 

Generelle merknader 

Dette kapittelet omfatter varer som stammer fra tredjestater og som leveres til fartøyer og luftfartøyer innenfor Den 

europeiske Union i henhold til forsendelsesprosedyren under tollvesenets kontroll (T1). 

KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 9930 24 00 Varer som hører inn under KN-kapittel 1–24 og som 

leveres til fartøyer og luftfartøyer 

Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

forsyning til skip som fastsatt i artikkel 77 nr. 1 

bokstav c) i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2017/625(1). 

ex 9930 99 00 Varer som er klassifisert på et annet sted og som 

leveres til fartøyer og luftfartøyer 

Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

forsyning til skip som fastsatt i artikkel 77 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EU) 2017/625. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og 

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 

96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 
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VEDLEGG II 

I vedlegg I og II til vedtak 2007/275/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Liste over sammensatte produkter som omfattes av offentlig kontroll som nevnt i artikkel 3» 

b) Første punktum skal lyde: 

«På denne listen angis sammensatte produkter i samsvar med gjeldende varenomenklatur i Unionen for å fastsette 

utvalget av de forsendelsene som skal gjennomgå offentlig kontroll på en grensekontrollstasjon.» 

c) I merknadene til tabellen utgår nr. 1. 

d) I merknadene til tabellen skal nr. 4 annet ledd lyde: 

«Når det blir brukt en kode med fire sifre, med mindre annet er angitt, skal alle produkter med denne firesifrede koden 

eller med en kode som begynner med disse fire sifrene, gjennomgå offentlig kontroll på en grensekontrollstasjon. I de 

fleste av disse tilfellene er de relevante KN-kodene i TRACES-systemet nevnt i artikkel 133 nr. 4 i forordning (EU) 

2017/625 inndelt på seks- eller åttesifret nivå.» 

e) I merknadene til tabellen skal nr. 6 lyde: 

«6. Kolonne 3 − Avgrensning og forklaring 

I denne kolonnen finnes nærmere opplysninger om de aktuelle produktene. Ytterligere opplysninger om de 

sammensatte produktene som omfattes av de forskjellige kapitlene i KN, finnes i de forklarende merknadene til 

Den europeiske unions kombinerte nomenklatur(*). 

  

(*) Forklarende merknader til Den europeiske unions kombinerte nomenklatur (EUT C 119 av 29.3.2019, s. 1), med 

senere endringer.» 

f) Kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 og 97 utgår.  

g) I kapittel 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22 erstattes alle poster i kolonne 3 i tabellene, «Avgrensning og forklaring», med 

følgende: 

«Utelukkende sammensatte produkter (se artikkel 4 og 6 i dette vedtaket). 

For andre produkter enn sammensatte produkter, se vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2007(*). 

  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av 18. november 2019 om fastsettelse av regler for 

anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene over dyr, produkter av 

animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter samt høy og halm, som 

omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, og om endring av vedtak 2007/275/EF (EUT L 312 av 

3.12.2019, s. 1).» 

h) Kapittel 99 skal lyde: 

«KAPITTEL 99 

Særlige KN-koder 

Underkapittel II 

Statistiske koder for visse særlige varebevegelser 

Generelle merknader 

Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som stammer fra tredjestater og som leveres til fartøyer og luftfartøyer 

innenfor Den europeiske Union i henhold til forsendelsesprosedyren under tollvesenets kontroll (T1).  
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KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

ex 9930 24 00 Varer som hører inn under KN-kapittel 1–24 og som 

leveres til fartøyer og luftfartøyer. 

Sammensatte produkter som er beregnet på forsyning 

til skip som fastsatt i artikkel 77 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) 2017/625. 

ex 9930 99 00 Varer som er klassifisert på et annet sted og som 

leveres til fartøyer og luftfartøyer. 

Sammensatte produkter som er beregnet på forsyning 

til skip som fastsatt i artikkel 77 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) 2017/625.» 

2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Liste over sammensatte produkter som ikke omfattes av offentlig kontroll i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav 

b)» 

b) Første punktum skal lyde: 

«På denne listen angis sammensatte produkter som i samsvar med gjeldende varenomenklatur i Unionen ikke skal 

gjennomgå offentlig kontroll på en grensekontrollstasjon.» 

c) I merknadene til tabellen skal annet ledd i posten «Kolonne 1 − KN-kode» lyde: 

«Når det blir brukt en kode med fire sifre, behøver ikke sammensatte produkter med denne firesifrede koden eller med 

en kode som begynner med disse fire sifrene, gjennomgå offentlig kontroll på en grensekontrollstasjon, med mindre 

annet er angitt.» 

d) I merknadene til tabellen skal posten «Kolonne 2 − Varebeskrivelse» lyde: 

«Kolonne 2 − Varebeskrivelse 

I denne kolonnen gis nærmere opplysninger om sammensatte produkter som omfattes av unntaket fra offentlig kontroll 

på grensekontrollstasjonene. Når det er nødvendig, må offentlig personale på grensekontrollstasjonene vurdere 

ingrediensene i et sammensatt produkt og angi om det animalske produktet som inngår i det sammensatte produktet, er 

bearbeidet i en slik grad at det ikke lenger behøver å gjennomgå de offentlige kontrollene som er fastsatt i Unionens 

regelverk.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2128 

av 12. november 2019 

om fastsettelse av malen for offisielt sertifikat og regler for utstedelse av offisielle sertifikater for varer som 

leveres til fartøyer som forlater Unionen og er beregnet på forsyning til skip eller forpleining av besetning og 

passasjerer, eller til NATOs eller De forente staters militærbaser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 77 nr. 3 bokstav a) og artikkel 90 bokstav a) og f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter reglene som vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal overholde når de 

gjennomfører offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen, for å verifisere samsvar med Unionens 

regelverk for den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124(2) fastsetter regler for offentlig kontroll av forsendelser av produkter 

av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte 

produkter fra tredjestater, som ligger på lagre på Unionens territorium og skal leveres til en av NATOs eller De forente 

staters militærbaser på Unionens territorium eller i en tredjestat, eller til et fartøy som forlater Unionen og er beregnet på 

forsyning til skip eller forpleining av besetning og passasjerer. 

3) Delegert forordning (EU) 2019/2124 fastsetter særlig at disse forsendelsene av produkter av animalsk opprinnelse, 

formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter skal ledsages 

av et offisielt sertifikat når de forlater lageret. 

4) Delegert forordning (EU) 2019/2124 fastsetter også at forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, 

formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter fra tredjestater, 

som er beregnet på et fartøy som forlater Unionen, skal ledsages av et offisielt sertifikat når de transporteres fra 

grensekontrollstasjonen til fartøyet. 

5) Av hensyn til klarhet og konsekvens er det hensiktsmessig å innføre en felles mal for et offisielt sertifikat for 

forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, 

høy og halm og sammensatte produkter fra tredjestater, som skal leveres til fartøyer som forlater Unionen og er beregnet 

på forsyning til skip eller forpleining av besetning og passasjerer, eller til en av NATOs eller De forente staters 

militærbaser på Unionens territorium eller i en tredjestat.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 12.12.2019, s. 114 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124 av 10. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

med hensyn til regler for offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer i transitt, ved omlasting og videre transport gjennom Unionen, 

og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, 

(EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og kommisjonsvedtak 2007/777/EF (EUT 

L 321 av 12.12.2019, s. 73). 

2020/EØS/80/13 
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6) Ofte settes innholdet i en forsendelse sammen på et lager. Slike forsendelser kan bestå av varer som kommer fra flere 

forsendelser av ulik opprinnelse eller forskjellige produktkategorier. For å redusere den administrative byrden bør det 

brukes et felles offisielt sertifikat til varene i de nylig sammensatte forsendelsene. Varenes sporbarhet bør sikres ved at 

nummeret på det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – Common Health Entry Document) som 

ledsager originalforsendelsene som varene kommer fra, angis i det offisielle sertifikatet. 

7) Det offisielle sertifikatet kan utstedes av vedkommende myndigheter enten på papir eller i elektronisk form. Det bør 

derfor innføres krav til utstedelse av det offisielle sertifikatet i begge tilfeller. 

8) Av hensyn til konsekvens bør reglene som gjelder for utstedelse av elektroniske sertifikater og for bruk av en 

elektronisk signatur for offisielle sertifikater fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715(3), 

også få anvendelse på malen for offisielt sertifikat som fastsettes ved denne forordningen. 

9) Sertifikatmalene er med i det elektroniske systemet TRACES, som ble opprettet ved kommisjonsvedtak 2003/623/EF(4) 

og kommisjonsvedtak 2004/292/EF(5) for å forenkle og framskynde de administrative framgangsmåtene ved Unionens 

grenser og på tollagre og for å muliggjøre elektronisk kommunikasjon mellom de berørte parter. Formatet på malen for 

offisielt sertifikat fastsatt i denne forordningen og merknadene om utfylling av det bør derfor tilpasses TRACES-

systemet. 

10) I samsvar med artikkel 133 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625 skal TRACES-systemet integreres i informasjons-

styringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC). Malen for offisielt sertifikat fastsatt i denne forordningen bør derfor 

tilpasses IMSOC. 

11) Forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019. Reglene fastsatt i denne forordningen bør derfor også 

få anvendelse fra samme dato. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Definisjon 

I denne forordningen gjelder definisjonen av «lager» fastsatt i artikkel 2 nr. 3 i delegert forordning (EU) 2019/2124. 

Artikkel 2 

Mal for offisielt sertifikat 

1. I henhold til artikkel 21 nr. 1 og artikkel 29 bokstav c) i delegert forordning (EU) 2019/2124 skal malen for offisielt 

sertifikat angitt i del I i vedlegget til denne forordningen brukes ved offentlig attestering av forsendelser av produkter av 

animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter 

som leveres 

a) til fartøyer som forlater Unionens territorium og er beregnet på forsyning til skip eller forpleining av besetning og 

passasjerer, eller  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av 30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av 

informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 14.10.2019, 

s. 37). 

(4) Kommisjonsvedtak 2003/623/EF av 19. august 2003 om utvikling av et integrert datasystem for veterinærmyndighetene (TRACES) (EUT 

L 216 av 28.8.2003, s. 58). 

(5) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og endring av vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 av 

31.3.2004, s. 63). 
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b) fra et lager på Unionens territorium til NATOs eller De forente staters militærbaser på Unionens territorium eller i en 

tredjestat. 

Det offisielle sertifikatet kan utstedes på papir eller i elektronisk form via IMSOC. 

2. Dersom forsendelsens innhold er satt sammen på et lager og består av produkter av ulik opprinnelse eller forskjellige 

produktkategorier, kan det utstedes et felles offisielt sertifikat som ledsager forsendelsen. 

Artikkel 3 

Krav til offisielle sertifikater som ikke sendes inn via IMSOC 

Offisielle sertifikater som ikke sendes inn via IMSOC, skal oppfylle følgende krav: 

1. I tillegg til underskriften fra sertifikatutstederen skal det offisielle sertifikatet være påført et offisielt stempel. Underskriften 

og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

2. Dersom det offisielle sertifikatet inneholder erklæringer, skal erklæringer som ikke er relevante, strykes, paraferes og 

stemples av sertifikatutstederen, eller slettes helt fra sertifikatet. 

3. Det offisielle sertifikatet skal bestå av 

a) ett enkelt ark eller 

b) flere ark som utgjør et integrert hele og ikke kan deles opp, eller 

c) flere sammenhengende sider som er nummerert slik at det framgår at hver side er en bestemt side i en avgrenset 

rekkefølge. 

4. Dersom det offisielle sertifikatet består av flere sammenhengende sider, skal hver side angi den entydige koden nevnt i 

artikkel 89 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 og være påført underskriften til sertifikatutstederen og det offisielle 

stempelet. 

5. Det offisielle sertifikatet skal utstedes før forsendelsene det gjelder, forlater vedkommende myndigheters kontroll ved 

grensekontrollstasjonen eller på lageret. 

Artikkel 4 

Krav til offisielle sertifikater som sendes inn via IMSOC, og til bruk av elektronisk signatur 

1. Offisielle sertifikater som sendes inn via IMSOC, skal bygge på malen for offisielt sertifikat fastsatt i del 1 i vedlegget til 

denne forordningen. 

2. Det offisielle sertifikatet skal sendes inn via IMSOC før forsendelsene det gjelder, forlater vedkommende myndigheters 

kontroll ved grensekontrollstasjonen eller på lageret. 

3. Offisielle sertifikater som sendes inn via IMSOC, skal oppfylle kravene til utstedelse av et elektronisk offisielt sertifikat 

og til bruk av elektronisk signatur fastsatt i artikkel 39 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715. 

Artikkel 5 

Merknader om utfylling av det offisielle sertifikatet 

Det offisielle sertifikatet skal fylles ut med henvisning til merknadene angitt i del 2 i vedlegget til denne forordningen. 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 12. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL 1 

Mal for offisielt sertifikat som ledsager forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, 

animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter fra tredjestater, som leveres til 

fartøyer som forlater Unionen, eller til NATOs eller De forente staters militærbaser 

DEN EUROPEISKE UNION 
Offisielt sertifikat for varer som leveres til fartøyer som forlater 
Unionen, eller til NATOs eller De forente staters militærbaser 

I.1.  Grensekontrollstasjon / vedkommende myndighet 

TRACES-referansenr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr. 

I.2.a  IMSOC-referansenr. 

I.3  Avsender I.4  Driftsansvarlig som har ansvaret for 
forsendelsen 

Navn Navn 

Adresse Adresse 

Registrerings-/godkjenningsnr.  

Stat  ISO-landkode Stat  ISO-landkode 

I.5  Bestemmelsessted (fartøy) 

Fartøyets navn 

Fartøyets IMO-nummer 

Havn 

Stat  ISO-landkode 

I.6  Bestemmelsessted (NATOs / De forente 
staters militærbase) 

Navn på NATOs / De forente staters militærbase 

TRACES-referansenr. for NATOs / De forente 
staters militærbase 

Adresse 

Stat  ISO-landkode  

Utførselsgrensekontrollstasjon 

I.7.  Transportmiddel  Identifikasjonsnr.  Containernr.  Forseglingsnr. 

I.8.  Varebeskrivelse 

 KN-kode Produkttype 
Opprinnelses

stat 
Antall kolli Nettovekt (kg) 

Referansenr. for 
opprinnelig CHED-

dokument 

       

       

       

       

       

       

       

 Underlagsdokument:  ____________________________________  
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I.9.  Samlet antall kolli  I.10.  Samlet nettovekt (kg) 

I.11.  Avsendelsesdato     

II.1  Erklæring:      

(1)  Undertegnede sertifikatutsteder bekrefter at produktene nevnt ovenfor er godkjent for avsending til fartøyet som 
forlater Unionen 

(1)  Undertegnede sertifikatutsteder bekrefter at produktene nevnt ovenfor er godkjent for avsending til NATOS / De 
forente staters militærbase 

II.2.  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel 

Vedkommende 
myndighet / 
grensekontrollstasjon 

  TRACES-registreringsnr. for vedkommende myndighet / 
grensekontrollstasjon 

Dato Stempel Underskrift  

III.1  Bekreftelse av forsendelsens ankomst og oppfyllelse av kravene 

Jeg bekrefter levering av forsendelsen (1)  om bord på fartøyet angitt i felt I.5 

   (1)  til NATOs / De forente staters militærbase angitt i felt I.6 

   (1)  på utførselsgrensekontrollstasjonen 

Forsendelsen oppfyller kravene  Ja  Nei 

IIl.2  (1)  Vedkommende 
myndighet 

 Offisiell representant for 
skipsføreren 

 Vedkommende myndighet som har ansvaret for 
kontroll ved NATOs / De forente staters 
militærbase 

Navn (med 
blokkbokstaver): 

  Stilling 

Vedkommende 
myndighet 

  TRACES-registreringsnr. for vedkommende myndighet 

Sted      

Dato Stempel  Underskrift 

(1) Stryk det som ikke passer 
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DEL 2 

Merknader om utfylling av malen for det offisielle sertifikatet 

Generelt 

Angi et alternativ ved å markere den aktuelle ruten med et kryss (X). 

Med «ISO-kode» menes den internasjonale standardkoden med to bokstaver som brukes til å vise til et land, i samsvar med den 

internasjonale standarden ISO 3166 alfa-2(1). 

Dersom det i et felt er mulig å velge ett eller flere alternativer, vil bare det eller de valgte alternativene vises i den elektroniske 

versjonen av det offisielle sertifikatet. 

Del I: Opplysninger om forsendelsen 

Felt I.1. Grensekontrollstasjon / vedkommende myndighet: angi navnet på grensekontrollstasjonen (GKS) eller 

på vedkommende myndighet som utsteder det offisielle sertifikatet, etter hva som er relevant, og deres 

TRACES-referansenummer. 

Felt I.2. Sertifikatets referansenr.: den entydige obligatoriske koden som er tildelt av vedkommende myndighet 

som utsteder det offisielle sertifikatet i samsvar med dens egen klassifisering. Dette feltet må fylles ut 

på alle sertifikater som ikke sendes inn via IMSOC. 

Felt I.2.a IMSOC-referansenr.: det entydige referansenummeret som tildeles automatisk av IMSOC, dersom 

sertifikatet er registrert i IMSOC. Dette feltet fylles ikke ut dersom sertifikatet ikke sendes inn via 

IMSOC. 

Felt I.3. Avsender: når det gjelder forsendelse fra et lager, angi navn på og adresse til (gateadresse, sted og 

region, provins eller delstat, registrerings-/godkjenningsnummer, etter hva som er relevant) lageret 

som forsendelsen sendes fra. Dette feltet fylles ikke ut dersom forsendelsen sendes direkte fra en 

grensekontrollstasjon. 

Felt I.4. Driftsansvarlig som har ansvaret for forsendelsen: navn på og adresse til (gateadresse, sted og region, 

provins eller delstat, registrerings-/godkjenningsnummer, etter hva som er relevant) den fysiske eller 

juridiske personen som i Unionen har ansvaret for levering av forsendelsen til bestemmelsesstedet. 

Felt I.5. Bestemmelsessted (fartøy): angi navnet på det fartøyet forsendelsen skal sendes til, fartøyets IMO-

nummer (IMO = Den internasjonale sjøfartsorganisasjon), navnet på havnen, navnet og ISO-koden til 

varenes bestemmelsesmedlemsstat. Dette feltet fylles ikke ut dersom det offisielle sertifikatet utstedes 

for levering av forsendelsen til en av NATOs eller De forente staters militærbaser på Unionens 

territorium eller i en tredjestat. 

Felt I.6. Bestemmelsessted (NATOs / De forente staters militærbase): angi navnet på NATOs / De forente 

staters militærbase som er bestemmelsesstedet på Unionens territorium, og navnet og ISO-koden til 

medlemsstaten der NATOs / De forente staters militærbase som er bestemmelsesstedet, ligger. 

Dersom bestemmelsesstedet er en av NATOs / De forente staters militærbaser i en tredjestat, skal bare 

grensekontrollstasjonen for utførsel fra Unionen angis i dette feltet. 

Dette feltet fylles ikke ut dersom det offisielle sertifikatet utstedes for levering til fartøyer som forlater 

Unionen. 

Felt I.7. Transportmiddel: 

Identifikasjonsnr.: for fly: angi rutenummer, for fartøyer: fartøyets navn, for jernbane: tognummer og 

vognnummer, for veitransport: registreringsnummer og, dersom det er relevant, tilhengerens 

registreringsnummer. For forsendelser i container er tilhengerens registreringsnummer ikke 

obligatorisk dersom containernummeret er angitt. 

Ved fergetransport angis identifikasjon av kjøretøyet, registreringsnummeret og, dersom det er 

relevant, tilhengerens registreringsnummer og navnet på fergeforbindelsen. 

Containernr.: Dersom det er relevant, tilsvarende nummer. Containernummeret skal angis dersom varene 

transporteres i lukkede containere. 

  

(1) Liste over navn på land og kodeelementer finnes på http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm 
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Forseglingsnr.: Bare offisielt forseglingsnummer skal angis. Det brukes en offisiell forsegling dersom containeren, 

lastebilen eller jernbanevognen forsegles under tilsyn av vedkommende myndighet som utsteder 

sertifikatet. 

Felt I.8. Varebeskrivelse: 

Varebeskrivelse og produkttype: angi den relevante KN-koden og betegnelsen nevnt i rådsforordning 

(EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff(1). 

Opprinnelsesstat: angi varenes opprinnelsesstat. 

Referansenr. for opprinnelig CHED: angi referansenummeret for CHED-dokumentet for forsendelsen 

som det aktuelle antall kasser av produktet kommer fra. 

Opplysningene i dette feltet kan også gis i et underlagsdokument som skal vedlegges det offisielle 

sertifikatet. I slike tilfeller skal det settes kryss i ruten for «Underlagsdokument» og 

referansenummeret til underlagsdokumentet/underlagsdokumentene angis. 

Felt I.9. Samlet antall kolli: angi antall kasser eller kolli av varene. Når det gjelder bulkforsendelser, er det 

ikke nødvendig å fylle ut dette feltet. 

Felt I.10. Samlet nettovekt (kg): denne defineres som selve varenes masse uten noen emballasje. 

Felt I.11. Dato og klokkeslett for avsending: angi datoen og klokkeslett for transportmiddelets beregnede 

avgang fra grensekontrollstasjonen eller lageret. 

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 

Del II: Erklæring 

Denne delen skal fylles ut av en offentlig veterinær eller en offentlig inspektør fra vedkommende myndighet på 

grensekontrollstasjonen eller på lageret. 

Del III: Bekreftelse av forsendelsens ankomst 

Denne delen skal fylles ut av 

− vedkommende myndighet i bestemmelseshavnen eller den offisielle representanten for skipsføreren dersom 

bestemmelsesstedet er et fartøy som forlater Unionen, 

− vedkommende myndighet som har ansvaret for kontroll ved NATOs / De forente staters militærbase, dersom 

bestemmelsesstedet er en av NATOs / De forente staters militærbaser på Unionens territorium, 

− vedkommende myndighet på utførselsgrensekontrollstasjonen dersom bestemmelsesstedet er en av NATOs / De forente 

staters militærbaser i en tredjestat. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2129 

av 25. november 2019 

om fastsettelse av regler for en ensartet anvendelse av hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av 

visse forsendelser av dyr og varer som innføres til Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 54 nr. 3 første ledd bokstav a) og c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for hvordan vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal gjennomføre 

offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen, for å verifisere overholdelsen av Unionens regelverk for den 

landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. 

2) Artikkel 54 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 gir Kommisjonen myndighet til å fastsette regler for en ensartet 

anvendelse av passende hyppighet av identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av de kategoriene av dyr og 

varer som er nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) og b) i nevnte forordning. Derfor bør hyppigheten av identitetskontroll 

og fysisk kontroll fastsettes på grunnlag av den risikoen hvert dyr, hver vare eller hver kategori av dyr eller varer utgjør 

for menneskers eller dyrs helse, for plantehelsen eller dyrevelferden eller, når det gjelder genmodifiserte organismer, for 

miljøet. 

3) For å sikre at den hyppigheten av fysisk kontroll som kreves i henhold til denne forordningen, overholdes på en ensartet 

måte, bør det i denne forordningen fastsettes bestemmelser om å bruke informasjonsstyringssystemet for offentlig 

kontroll (IMSOC) nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625 til å velge ut forsendelser til fysisk kontroll. 

4) Hyppigheten fastsatt i samsvar med denne forordningen bør gjelde for dyr og varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) 

og b) i forordning (EU) 2017/625 som er beregnet på å bringes i omsetning. Hyppigheten av de fysiske kontrollene som 

utføres på grensekontrollstasjonene for å kontrollere samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/848(2), bør bestemmes i samsvar med artikkel 45 nr. 5 i nevnte forordning. 

5) Rådsdirektiv 91/496/EØF(3) fastsetter regler for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til Unionen 

fra tredjestater. Artikkel 4 i nevnte direktiv fastsetter at hver enkelt forsendelse av dyr bør gjennomgå identitetskontroll 

og fysisk kontroll.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 12.12.2019, s. 122 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

og om oppheving av forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 av 14.6.2018, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til 

Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56). 

2020/EØS/80/14 
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6) Direktiv 91/496/EØF oppheves ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra 14. desember 2019. Idet det tas hensyn 

til den risikoen visse kategorier av dyr utgjør for menneskers eller dyrs helse eller for dyrevelferden, bør den samme 

hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll fortsatt gjelde for dyr som innføres til Unionen fra tredjestater, som 

dem som er fastsatt i eller i samsvar med direktiv 91/496/EØF. 

7) For å sikre at den offentlige kontrollen er effektiv, bør identitetskontrollen og den fysiske kontrollen utføres på en slik 

måte at det ikke er mulig for den driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen, å forutsi om en bestemt forsendelse 

vil bli omfattet av fysisk kontroll. 

8) Artikkel 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130(4) fastsetter nærmere regler for identitetskontroll 

av varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, avhengig av om forsendelsen omfattes av 

fysisk kontroll eller ikke. 

9) Referansekriteriene for å bestemme standardhyppigheten av den identitetskontrollen og fysiske kontrollen som foretas 

av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og 

sammensatte produkter, bør fastsettes idet det tas hensyn til opplysninger om risikoene forbundet med kategoriene av 

dyr eller varer og tilgjengelige vitenskapelige vurderinger. 

10) På grunnlag av opplysninger som Kommisjonen har samlet inn i samsvar med artikkel 125 nr. 1 i forordning (EU) 

2017/625 om resultatene av kontroller som er gjennomført av Kommisjonens sakkyndige i tredjestater i samsvar med 

artikkel 120 nr. 1 i nevnte forordning, og av opplysninger som er samlet inn via IMSOC, bør det være mulig å endre 

hyppigheten av fysisk kontroll som følger av referansekriteriene. 

11) For å sikre at den offentlige kontrollen er effektiv, bør hyppigheten som bestemmes i samsvar med denne forordningen, 

gjøres tilgjengelig via IMSOC. 

12) For visse tredjestater som Unionen har inngått avtaler om veterinær likeverdighet med, er det hensiktsmessig å redusere 

hyppigheten av fysisk kontroll av visse produkter, idet det tas hensyn til blant annet anvendelsen av prinsippet om 

regionalisering ved dyresykdommer og andre veterinære prinsipper. Derfor bør hyppigheten av fysisk kontroll angitt i 

disse veterinæravtalene gjelde for denne forordningens formål. 

13) Kommisjonsvedtak 94/360/EF(5) fastsetter mindre hyppig fysisk kontroll for visse kategorier av varer som omfattes av 

veterinærkontroll. Ettersom denne forordningen fastsetter bestemmelser på de områdene som omfattes av vedtak 

94/360/EF, bør nevnte vedtak oppheves med virkning fra den datoen som er angitt i denne forordningen. 

14) Forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019. Reglene fastsatt i denne forordningen bør derfor også 

få anvendelse fra samme dato. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter regler for en ensartet anvendelse av passende hyppighet av identitetskontroll og fysisk kontroll av 

forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) og b) i forordning (EU) 2017/625 som er beregnet på å bringes i 

omsetning.  

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av 25. november 2019 om fastsettelse av nærmere regler for de oppgavene som 

skal utføres under og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjonene (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 128). 

(5) Kommisjonsvedtak 94/360/EF av 20. mai 1994 om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra 

tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF (EFT L 158 av 25.6.1994, s. 41). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1. «hyppighet» den minste prosentandelen av det antallet forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 1, bestemt i samsvar 

med denne forordningen, som ankommer grensekontrollstasjonen i et bestemt tidsrom, som vedkommende myndigheter 

skal utføre identitetskontroll og fysisk kontroll av, 

2. «IMSOC» informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 3 

Utvelging av forsendelser til fysisk kontroll 

1. Vedkommende myndigheter skal velge ut forsendelser til fysisk kontroll etter følgende framgangsmåte: 

a) Et tilfeldig utvalg av en forsendelse som genereres automatisk i IMSOC. 

b) Vedkommende myndigheter kan beslutte å velge ut forsendelsen i samsvar med bokstav a) eller velge ut en annen 

forsendelse med varer av samme kategori og samme opprinnelse. 

2. For hver forsendelse som velges ut til fysisk kontroll i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, skal vedkommende 

myndigheter foreta identitetskontroll som nevnt i artikkel 3 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130. 

Artikkel 4 

Hyppighet av identitetskontroll og fysisk kontroll 

1. Vedkommende myndigheter skal foreta identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av dyr, produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter med den 

hyppigheten som er bestemt i samsvar med artikkel 5. 

2. For tredjestater oppført i vedlegg II som Unionen har inngått avtaler om likeverdighet med, skal fysisk kontroll utføres i 

samsvar med den hyppigheten som er fastsatt i nevnte avtaler. 

Artikkel 5 

Bestemmelse og endring av hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr, produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter 

1. Standardhyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 1 er fastsatt i 

vedlegg I til denne forordningen på grunnlag av de vitenskapelige vurderingene og opplysningene nevnt i artikkel 54 nr. 3 

første ledd bokstav a) v) og vi) i forordning (EU) 2017/625. 

2. Hyppigheten av fysisk kontroll av bestemte varer fra en bestemt tredjestat kan økes dersom det fastslås alvorlige mangler 

på grunnlag av 

a) opplysninger som er samlet inn i samsvar med artikkel 125 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, eller 

b) resultatet av kontroll gjennomført av Kommisjonens sakkyndige i samsvar med artikkel 120 nr. 1 i forordning (EU) 

2017/625. 

I så fall skal hyppigheten bestemt i samsvar med nr. 1 økes til neste høyere standardhyppighet fastsatt i vedlegg I, eller til 

en hyppighet på 50 % dersom hyppigheten som gjelder for den særlige kategorien av varer, er på 30 %, 
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3. Hyppigheten av fysisk kontroll skal økes fra standardhyppigheten bestemt i samsvar med nr. 1 til neste høyere 

standardhyppighet fastsatt i vedlegg I, eller til en hyppighet på 50 % dersom hyppigheten som gjelder for den særlige 

kategorien av varer, er på 30 %, dersom data og opplysninger som er samlet inn via IMSOC, for bestemte varer fra en bestemt 

tredjestat angir at nivået av manglende samsvar med hensyn til fysisk kontroll i de siste tolv månedene for samme kategori av 

varer overstiger 30 % av gjennomsnittet av manglende samsvar for samme kategori av varer fra alle tredjestater. 

4. Dersom kriteriene nevnt i nr. 2 eller nr. 3 ikke lenger er oppfylt, skal hyppigheten reduseres til den respektive 

standardhyppigheten fastsatt i vedlegg I. 

5. Kommisjonen skal gjøre hyppigheten bestemt i samsvar med denne artikkelen tilgjengelig for vedkommende myndigheter 

og driftsansvarlige via IMSOC. 

Artikkel 6 

Oppheving 

Vedtak 94/360/EF oppheves fra 14. desember 2019. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Referansekriterier for bestemmelse av standardhyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av 

dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm 

og sammensatte produkter 

Referansekriterier for bestemmelse av standardhyppighet av identitetskontroll og fysisk 

kontroll 
Standardhyppighet som gjelder for 

Risikokategori Kategori av dyr eller varer(*) identitetskontroll fysisk kontroll 

I Dyr 100 % 100 % 

II − Kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt og tilberedt kjøtt til 

konsum 

− Fjørfekjøtt til konsum 

− Kaninkjøtt, viltkjøtt og kjøttprodukter av dette til konsum 

− Egg til konsum 

− Eggprodukter til konsum som oppbevares fryst eller kjølt 

− Melk til konsum 

− Melkeprodukter og råmelkbaserte produkter til konsum som 

oppbevares fryst eller kjølt 

− Fiskerivarer fra akvakultur og muslinger til konsum, som ikke 

er i hermetisk lukkede beholdere beregnet på å gjøre dem 

stabile ved omgivelsestemperatur 

− Animalske biprodukter og avledede produkter til bruk i fôr til 

produksjonsdyr 

100 % 30 % 

III − Kjøtt, unntatt kjøtt nevnt i kategori II, og kjøttprodukter fra slikt 

kjøtt til konsum 

− Smeltet animalsk fett og fettgrever til konsum 

− Produkter av fjørfekjøtt til konsum 

− Eggprodukter til konsum, unntatt dem som er nevnt i kategori II 

− Melkeprodukter og råmelkbaserte produkter til konsum, unntatt 

dem som er nevnt i kategori II 

− Fiskerivarer, unntatt dem som er nevnt i kategori II 

− Honning og andre biavlsprodukter til konsum 

− Sammensatte produkter 

− Rugeegg 

− Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, framstilt av 

animalske biprodukter 

− Froskelår og snegler til konsum 

− Insekter til konsum 

100 % 15 % 

IV − Gelatin og kollagen til konsum 

− Dyretarmer 

− Sæd og embryoer 

− Animalske biprodukter og avledede produkter, unntatt dem som 

er nevnt i kategori II og kategori III 

100 % 5 % 

V − Høyt foredlede produkter til konsum 

− Høy og halm 

− Andre varer enn dem som er nevnt i kategori II, kategori III og 

kategori IV 

100 % 1 % 

(*) Hyppigheten av fysisk kontroll av forsendelser av vareprøver skal være i samsvar med beskrivelsen av kategoriene av varer fastsatt i dette 

vedlegget. 
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VEDLEGG II 

Liste over visse tredjestater nevnt i artikkel 4 nr. 2 og hyppighet av fysisk kontroll 

1. New Zealand 

Når det gjelder New Zealand, skal hyppigheten være som fastsatt i avtalen som ble godkjent ved rådsbeslutning 

97/132/EF(1) i form av brevveksling om midlertidig anvendelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og New 

Zealand om hygienetiltak ved handel med levende dyr og animalske produkter. 

2. Canada 

Når det gjelder Canada, skal hyppigheten være som fastsatt i vedlegg VIII til avtalen som ble godkjent ved rådsbeslutning 

1999/201/EF(2). 

3. Chile 

Når det gjelder Chile, skal hyppigheten være som fastsatt i avtalen om helse- og plantehelsetiltak som gjelder for handel 

med dyr og animalske produkter, planter, planteprodukter og andre varer samt dyrevelferd fastsatt i vedlegg IV til 

assosieringsavtalen som ble godkjent ved rådsbeslutning 2002/979/EF(3). 

 __________  

  

(1) Rådsbeslutning 97/132/EF av 17. desember 1996 om inngåelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og New Zealand om 

hygienetiltak ved handel med levende dyr og animalske produkter (EFT L 57 av 26.2.1997, s. 4). 

(2) Rådsbeslutning 1999/201/EF av 14. desember 1998 om inngåelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Canadas regjering om 

hygienetiltak for å verne menneskers og dyrs helse når det gjelder handel med levende dyr og animalske produkter (EFT L 71 av 

18.3.1999, s. 1). 

(3) Rådsbeslutning 2002/979/EF av 18. november 2002 om undertegning og midlertidig anvendelse av visse bestemmelser i avtalen om 

opprettelse av en assosiering mellom Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den annen 

side (EFT L 352 av 30.12.2002, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2130 

av 25. november 2019 

om fastsettelse av nærmere regler for de oppgavene som skal utføres under og etter dokumentkontroll, 

identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjonene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 52, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for hvordan vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal gjennomføre 

offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen, for å verifisere overholdelsen av Unionens regelverk for den 

landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. 

2) I henhold til forordning (EU) 2017/625 omfattes forsendelser av de kategoriene av dyr og varer som er nevnt i nevnte 

forordnings artikkel 47 nr. 1, av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner der det foretas offentlig kontroll, med mindre 

de er unntatt fra slik kontroll på grunnlag av artikkel 48 i nevnte forordning. Den offentlige kontrollen skal omfatte 

dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll. For å sikre ensartet gjennomføring av artikkel 49, 50 og 51 i 

forordning (EU) 2017/625 og effektiv gjennomføring av offentlig kontroll av de kategoriene av dyr og varer som er nevnt 

ovenfor, bør det i denne forordningen fastsettes nærmere regler for gjennomføringen av dokumentkontroll, 

identitetskontroll og fysisk kontroll på grensekontrollstasjonene. 

3) Reglene for de oppgavene som skal utføres under og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll på 

grensekontrollstasjonene ved ankomst eller kontrollstedene, bør også få anvendelse på visse kategorier av næringsmidler og 

fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av midlertidig strengere kontroll, andre vilkår for innførsel til Unionen og 

nødtiltak fastsatt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625. 

4) Oppgavene som utføres under dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll før denne forordningens 

anvendelsesdato, har vist seg å være effektive og sikrer et høyt nivå ved kontrollene. Derfor bør reglene fastsatt i denne 

forordningen være basert på de samme prinsippene som kravene til gjennomføring av dokumentkontroll, identitetskontroll 

og fysisk kontroll fastsatt i rådsdirektiv 91/496/EØF(2), 97/78/EF(3) og 2000/29/EF(4), kommisjonsforordning (EF) 

nr. 136/2004(5) og (EF) nr. 282/2004(6) samt kommisjonsvedtak 97/794/EF(7).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 12.12.2019, s. 128 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til 

Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56). 

(3) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 

(4) Rådsdirektiv 2000/29/EF av 8. mai 2000 om beskyttelsestiltak mot innføring til Fellesskapet av organismer som er skadelige for planter 

eller planteprodukter og spredning av dem i Fellesskapet (EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved 

Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater (EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2004 av 18. februar 2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr 

som innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11). 

(7) Kommisjonsvedtak 97/794/EF av 12. november 1997 av 12. november 1997 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser til 

rådsdirektiv 91/496/EØF med hensyn til veterinærkontroll av levende dyr som importeres fra tredjestater (EFT L 323 av 26.11.1997, s. 31). 

2020/EØS/80/15 
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5) Alle relevante dokumenter som skal ledsage forsendelser av kategoriene av dyr og varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 i 

forordning (EU) 2017/625, bør kontrolleres for å sikre at de er basert på den relevante malen for dokumentet, at de 

generelle kravene til utstedelse av sertifikater er oppfylt, og at de gir de garantiene som kreves i henhold til Unionens 

regelverk eller gjeldende nasjonale regler. 

6) Når forsendelser av visse kategorier av varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 innføres til Unionen, er 

det i Unionens regelverk fastsatt at det skal utføres laboratorieanalyser, laboratorieundersøkelser eller laboratorie-

diagnostisering, eller at transportmidlene skal forsegles for å sikre et høyt nivå for forbrukervern og forebygge risiko for 

menneskers og dyrs helse og plantehelsen. I slike tilfeller bør resultatene fra laboratorieanalysene, -undersøkelsene eller  

-diagnostiseringene eller forseglingsnumrene registreres i det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – 

Common Health Entry Document). 

7) For å sikre sporbarhet av dyr og varer som innføres til Unionen, bør originaleksemplaret og eventuelt en kopi av de 

offisielle sertifikatene eller dokumentene oppbevares i et visst tidsrom på grensekontrollstasjonen for ankomst til 

Unionen. 

8) Ettersom denne forordningen fastsetter bestemmelser på de områdene som omfattes av forordning (EF) nr. 136/2004 og 

(EF) nr. 282/2004 og vedtak 97/794/EF, bør nevnte rettsakter oppheves med virkning fra denne forordningens 

anvendelsesdato. 

9) Forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019. Reglene fastsatt i denne forordningen bør derfor også 

få anvendelse fra samme dato. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter nærmere regler for de oppgavene som skal utføres under og etter dokumentkontrollen, 

identitetskontrollen og den fysiske kontrollen nevnt i artikkel 49, 50 og 51 i forordning (EU) 2017/625 av forsendelser av de 

kategoriene av dyr og varer som er nevnt i artikkel 47 nr. 1 i nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Nærmere regler for dokumentkontroll 

1. For hver forsendelse av dyr og varer nevnt i artikkel 1 skal vedkommende myndighet fastslå den tiltenkte bruken av 

dyrene og varene i henhold til de offisielle sertifikatene, de offisielle attestasjonene og de andre dokumentene som ledsager 

forsendelsen, samt forsendelsens bestemmelsessted som er angitt i disse sertifikatene, attestasjonene og dokumentene. 

2. Vedkommende myndighet skal kontrollere alle offisielle sertifikater, offisielle attestasjoner og andre dokumenter nevnt i 

artikkel 3 nr. 41 i forordning (EU) 2017/625, eller de elektroniske versjonene av dem som sendes inn via 

informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC) nevnt i artikkel 131 i nevnte forordning eller via eksisterende 

nasjonale systemer, for å sikre at 

a) de er utstedt av vedkommende myndighet i tredjestaten, dersom det er relevant, 

b) de oppfyller kravene fastsatt i artikkel 89 nr. 1 og artikkel 91 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 og i gjennom-

føringsrettsaktene nevnt i artikkel 90 i nevnte forordning, 

c) de tilsvarer malen som er fastsatt i henhold til reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, 

d) opplysningene i sertifikatene eller dokumentene er i samsvar med reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 

2017/625. 

3. Vedkommende myndighet skal kontrollere at den driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen, har fylt ut den 

relevante delen av CHED-dokumentet fullstendig og korrekt som fastsatt i artikkel 56 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, og at 

opplysningene i det tilsvarer opplysningene som er gitt i de offisielle sertifikatene, offisielle attestasjonene og de andre 

dokumentene som ledsager forsendelsen.  
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Artikkel 3 

Nærmere regler for identitetskontroll 

1. Under identitetskontroll av forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 1 skal vedkommende myndighet kontrollere at 

følgende elementer er i samsvar med opplysningene som er gitt i de offisielle sertifikatene, offisielle attestasjonene og de andre 

dokumentene som ledsager forsendelsen: 

a) Antall dyr, deres art, rase, kjønn, alder og kategori, dersom det er relevant. 

b) Forsendelsens innhold. 

c) Mengden i forsendelsen. 

d) Riktige stempler og identifikasjonsmerker eller -koder, dersom det er relevant. 

e) Identifikasjon av transportmiddelet, dersom det er relevant. 

f) Forseglinger på containere eller transportmidler, dersom det er relevant. 

2. For forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, 

høy og halm og sammensatte produkter kan identitetskontrollen begrenses til nr. 1 bokstav e) og f) i følgende tilfeller: 

a) Forsendelsene er ikke utvalgt til fysisk kontroll. 

b) Forsendelsene er lastet i transportenheter som er lukket og låst med en forsegling. 

c) Forseglingene på containerne eller transportmidlene er intakte og ikke manipulert. 

d) Forseglingene på containerne eller transportmidlene er satt på av eller under tilsyn av vedkommende myndighet som 

utsteder det offisielle sertifikatet. 

e) Opplysningene som foreligger på forseglingene, er i samsvar med opplysningene som er gitt i det ledsagende offisielle 

sertifikatet som kreves i henhold til reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. 

3. For forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, 

høy og halm og sammensatte produkter skal utvelgingen av kolli eller pakninger til identitetskontroll utgjøre 1 % av kolliene 

eller pakningene i en forsendelse, men minst to og høyst ti kolli eller pakninger. Dersom vedkommende myndighet på grunnlag 

av de utvalgte kolliene eller pakningene ikke kan fullføre identitetskontrollen, kan antall kolli eller pakninger økes for å foreta 

en mer omfattende kontroll, og kan komme opp i det samlede antallet kolli eller pakninger i den aktuelle forsendelsen. 

4. For forsendelser av dyr skal identitetskontrollen være basert på følgende regler: 

a) For dyr som Unionens regelverk krever individuell identifikasjon av, skal minst 10 % av dyrene, men minst ti dyr, velges ut 

fra forsendelsen for å utgjøre et representativt utvalg. Dersom forsendelsen inneholder færre enn ti dyr, skal det utføres 

identitetskontroll av hvert enkelt dyr i forsendelsen. 

b) For dyr som Unionens regelverk ikke krever individuell identifikasjon av, skal merkingen kontrolleres på et representativt 

antall pakninger eller containere. 

c) Dersom resultatet av identitetskontrollen fastsatt i bokstav a) og b) ikke er tilfredsstillende, skal antall dyr som kontrolleres, 

økes, og kan komme opp i det samlede antallet dyr i den aktuelle forsendelsen. 

5. Forsendelsene skal være helt eller delvis losset fra transportmiddelet dersom det er nødvendig for å få full tilgang til hele 

forsendelsen ved identitetskontrollen. 

Artikkel 4 

Nærmere regler for fysisk kontroll 

1. Under fysisk kontroll av forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 1 skal vedkommende myndighet kontrollere at 

forsendelsene er i samsvar med reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 som gjelder for de bestemte dyrene 

eller varene, og med de særlige kravene fastsatt i de relevante offisielle sertifikatene, offisielle attestasjonene og andre 

dokumenter. 

2. Forsendelsene skal være helt eller delvis losset fra transportmiddelet dersom det er nødvendig for å få tilgang til hele 

forsendelsen ved den fysiske kontrollen. 

3. Fysisk kontroll av dyr skal utføres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg I til denne forordningen.  



Nr. 80/308 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

4. Fysisk kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, 

høy og halm og sammensatte produkter og av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som skal omfattes av 

midlertidig strengere kontroll, andre vilkår for innførsel til Unionen og nødtiltak fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 47  

nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625, skal utføres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg II til denne 

forordningen. 

5. Laboratorieundersøkelser for å påvise fare ved produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske 

biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter skal utføres i samsvar med overvåkingsplanen nevnt i 

nr. 5 i vedlegg II. 

6. Fysisk kontroll av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

2017/625 og som eventuelt omfattes av nødtiltak fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav e) i nevnte forordning, 

skal utføres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg III til denne forordningen. 

7. Følgende forsendelser av dyr kan bringes i omsetning før resultatene fra laboratorieundersøkelsene utført under den 

fysiske kontrollen foreligger: 

a) Forsendelser av hovdyr som det er tatt prøve av i samsvar med kravene til prøvetaking nevnt i del III i vedlegg I, dersom 

det ikke mistenkes at disse hovdyrene utgjør noen umiddelbar fare for menneskers eller dyrs helse. 

b) Forsendelser av andre dyr nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, dersom det ikke mistenkes at 

disse dyrene utgjør noen umiddelbar fare for menneskers eller dyrs helse. 

8. Forsendelser av varer som er undersøkt i henhold til overvåkingsplanen nevnt i nr. 5, og som ikke mistenkes å utgjøre 

noen umiddelbar fare for menneskers eller dyrs helse, kan bringes i omsetning før resultatene fra laboratorieundersøkelsene 

foreligger. 

9. Dersom det tas prøve av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) 2017/625 med sikte på laboratorieanalyse under den fysiske kontrollen, og det ikke mistenkes noen umiddelbar 

fare for plantehelsen, kan slike forsendelser bringes i omsetning før resultatene fra laboratorieundersøkelsene foreligger. 

Artikkel 5 

Oppgaver som skal utføres etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll 

1. Når kontrollen fastsatt i artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 er gjennomført, skal vedkommende myndighet 

a) med et offisielt merke lukke og identifisere pakningene den har åpnet i forbindelse med identitetskontrollen og den fysiske 

kontrollen, 

b) i de tilfellene der Unionens regelverk krever det, forsegle transportmiddelet og angi forseglingsnummeret i CHED-

dokumentet. 

2. For forsendelser som det er tatt prøve av og som er brakt i omsetning før resultatene fra laboratorieundersøkelsene foreligger, 

skal vedkommende myndigheter registrere alle resultater fra laboratorieanalyser, -undersøkelser eller -diagnostisering i CHED-

dokumentet så snart de foreligger. 

3. Originaleksemplaret av de offisielle sertifikatene eller dokumentene, eller de elektroniske versjonene av dem, nevnt i 

artikkel 50 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 skal oppbevares av vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for 

ankomst til Unionen i minst tre år fra datoen da forsendelsene fikk tillatelse til å innføres til Unionen. 

Imidlertid kan originaleksemplaret av sertifikatet eller dokumentene for planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i 

artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 lagres elektronisk, forutsatt at slike opplysninger er generert av 

vedkommende myndighet på grunnlag av originaleksemplaret av sertifikatet eller dokumentene. I slike tilfeller skal 

originalsertifikatet eller -dokumentet erklæres ugyldig eller tilintetgjøres av vedkommende myndighet. 

4. Dersom reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 ikke krever at originaleksemplaret av de offisielle 

sertifikatene eller dokumentene framlegges for og oppbevares av vedkommende myndighet, skal en kopi av originaleksemplaret av 

det offisielle sertifikatet eller dokumentet nevnt i artikkel 50 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 oppbevares på papir eller elektronisk 

av vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen i minst tre år fra datoen da forsendelsene fikk 

tillatelse til å innføres til Unionen eller til transport videre. 
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Artikkel 6 

Oppheving 

1. Forordning (EF) nr. 282/2004 og vedtak 97/794/EF oppheves fra 14. desember 2019. 

2. Forordning (EF) nr. 136/2004 oppheves fra 14. desember 2019. 

Imidlertid får artikkel 9 i forordning (EF) nr. 136/2004 fortsatt anvendelse fram til 20. april 2021 med hensyn til listen over 

stater som er godkjent og oppført i vedlegg V til nevnte forordning. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Nærmere regler for de oppgavene som skal utføres under fysisk kontroll av dyr nevnt i artikkel 4 nr. 3 

I. Kontroll med hensyn til dyrenes skikkethet til videre transport 

1. Det skal foretas en samlet vurdering av alle dyr gjennom en visuell kontroll for å vurdere om de er skikket til videre 

transport, idet det tas hensyn til lengden på den reisen som allerede er gjennomført, herunder de fôrings-, vannings- og 

hvileordningene som er anvendt. Det skal tas hensyn til lengden på den reisen som gjenstår, herunder de fôrings-, vannings- 

og hvileordningene som er foreslått for denne delen av reisen. 

2. Det skal kontrolleres at dyrenes transportmiddel og loggboken er i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1/2005(1). 

II. Klinisk undersøkelse 

1. Den kliniske undersøkelsen av dyrene skal bestå av en visuell undersøkelse av alle dyr og skal minst omfatte følgende: 

a) En visuell undersøkelse av dyrene, herunder en samlet vurdering av deres helsetilstand, deres evne til å bevege seg fritt, 

tilstanden på hud og slimhinner og eventuelle tegn på unormal utsondring. 

b) Overvåking av åndedretts- og fordøyelsessystemet. 

c) Tilfeldig overvåking av kroppstemperatur i tilfeller der det er påvist anomalier i samsvar med bokstav a) eller b). 

d) Palpering i tilfeller der det er påvist anomalier i samsvar med bokstav a), b) eller c). 

2. Forsendelser av dyr beregnet på avl eller produksjon skal omfattes av klinisk undersøkelse av minst 10 % av dyrene, men 

minst ti dyr, som skal velges ut slik at de er representative for hele forsendelsen. Dersom forsendelsen inneholder færre enn 

ti dyr, skal hvert enkelt dyr i forsendelsen kontrolleres. 

3. Forsendelser av dyr beregnet på slakting skal omfattes av klinisk undersøkelse av minst 5 % av dyrene, men minst fem dyr, 

som skal velges ut slik at de er representative for hele forsendelsen. Dersom forsendelsen inneholder færre enn fem dyr, 

skal hvert enkelt dyr i forsendelsen kontrolleres. 

4. Antall dyr som kontrolleres i samsvar med nr. 2 og 3, skal økes og kan komme opp i det samlede antallet dyr i den aktuelle 

forsendelsen dersom den fysiske kontrollen som er utført, ikke har vært tilfredsstillende. 

5. Dyrene oppført nedenfor skal ikke omfattes av individuell klinisk undersøkelse: 

− fjørfe, 

− fugler, 

− akvakulturdyr og all levende fisk, 

− gnagere, 

− haredyr, 

− bier og andre insekter, 

− krypdyr og amfibier, 

− andre virvelløse dyr, 

− visse dyr til zoologiske hager eller sirkusdyr, herunder hovdyr som anses som farlige, 

− pelsdyr.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 
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6. For dyr som er oppført i nr. 5, skal den kliniske undersøkelsen bestå av observasjon av helsetilstanden og atferden til hele 

gruppen, eller til et representativt antall dyr. Dersom den kliniske undersøkelsen nevnt ovenfor avdekker en anomali, skal 

det foretas en grundigere klinisk undersøkelse, herunder prøvetaking, dersom det er relevant. 

7. Når det gjelder levende fisk, krepsdyr og bløtdyr eller dyr som skal til vitenskapelige forskningssentre og har en bekreftet 

særlig helsetilstand, som transporteres i forseglede beholdere under kontrollerte miljøforhold, skal det foretas klinisk 

undersøkelse og prøvetaking bare dersom det anses at det kan foreligge en bestemt risiko på grunn av de aktuelle artene 

eller på grunn av deres opprinnelse, eller dersom det foreligger andre uregelmessigheter. 

III. Prøvetakingsmetode for hovdyr 

1. Når det gjelder forsendelser av hovdyr, skal prøvetaking med sikte på å kontrollere samsvar med helsekravene fastsatt i de 

offisielle sertifikatene eller dokumentene som ledsager forsendelsen, eller i de elektroniske versjonene av dem, foretas på 

følgende måte: 

a) Minst 3 % av forsendelsene som har ankommet grensekontrollstasjonen hver måned, skal omfattes av serologisk 

prøvetaking, unntatt registrerte hester som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/659(2), og skal ledsages av et individuelt helsesertifikat som attesterer at dyrehelsekravene fastsatt i nevnte 

gjennomføringsforordning er oppfylt. Det skal tas prøve av minst 10 % av dyrene i hver forsendelse, men minst fire 

dyr. Dersom vedkommende myndighet har grunn til å mistenke at denne prøvetakingen ikke er entydig, skal 

prosentandelen økes og kan komme opp i det samlede antallet dyr i den aktuelle forsendelsen. 

b) Etter en risikovurdering fra den offentlige veterinæren, eller dersom det er fastsatt i Unionens regelverk, kan de 

nødvendige prøvene tas fra et hvilket som helst dyr i en forsendelse som framvises for offentlig kontroll. 

c) De nødvendige laboratorieundersøkelsene, som gjennomføres med sikte på å kontrollere om dyrehelsekravene er 

oppfylt eller eventuelt om det forekommer restmengder og forurensende stoffer, skal foretas umiddelbart. 

 _____  

  

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 av 12. april 2018 om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av 

hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (EUT L 110 av 30.4.2018, s. 1). 
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VEDLEGG II 

Nærmere regler for de oppgavene som skal utføres under fysisk kontroll av varer nevnt i artikkel 4 nr. 4 

1. Vedkommende myndighet skal utføre fysisk kontroll for å kontrollere 

a) at transportvilkårene har sikret riktig oppbevaring av varene, idet det tas hensyn til varenes formål, 

b) at temperaturområdet under transport som kreves i henhold til Unionens regelverk, ble opprettholdt, og at det ikke 

forekom mangler eller brudd i kjølekjeden, ved å undersøke fortegnelsen over temperaturområder under transporten, 

c) at emballasjematerialet er intakt. 

2. Vedkommende myndighet skal utføre fysisk kontroll for å kontrollere at merkingen av siste forbruksdato er i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(1). 

Vedkommende myndighet kan utføre fysisk kontroll for å kontrollere at merkingen oppfyller andre krav fastsatt i reglene 

nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. 

3. Vedkommende myndighet skal kontrollere at varene er egnet til å brukes til sitt tiltenkte formål, og at deres egenskaper 

ikke har endret seg under transport, ved hjelp av 

a) sensorisk undersøkelse av varenes lukt, farge, konsistens eller smak, eller 

b) enkle fysiske eller kjemiske undersøkelser ved oppskjæring, tining eller koking/steking av varene, eller 

c) laboratorieundersøkelser. 

4. Når det gjelder forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede 

produkter, høy og halm og sammensatte produkter, skal vedkommende myndighet utføre oppgavene nevnt i nr. 3 på 

følgende måte: 

a) Et utvalg av kolli eller pakninger, eller prøver når det gjelder bulkvarer, skal samles inn før oppgavene nevnt i  

nr. 3 utføres. 

b) Utvalget av prøver til undersøkelsen nevnt i nr. 3 bokstav a) og b) skal omfatte minst 1 % av kolliene eller pakningene i 

en forsendelse, men minst to og høyst ti kolli eller pakninger. Om nødvendig kan vedkommende myndighet øke det 

antallet kolli eller pakninger som kontrolleres, for å foreta en mer omfattende kontroll. 

c) Undersøkelsene nevnt i nr. 3 bokstav b) og c) skal utføres på et utvalg av prøver som velges ut slik at det er 

representativt for hele forsendelsen. 

5. For gjennomføringen av artikkel 4 nr. 5 skal vedkommende myndighet utarbeide en overvåkingsplan for det formål å 

overvåke samsvar med reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, særlig for å avdekke farer ved å angi 

hvilke varer som skal undersøkes og hvilke undersøkelser som skal utføres, og skal utføre laboratorieundersøkelsene nevnt 

i nr. 3 bokstav c) i samsvar med en slik plan. 

En slik overvåkingsplan skal være basert på en risikovurdering, idet det tas hensyn til alle relevante parametrer, for 

eksempel varenes art, hvilken risiko de utgjør, hyppigheten av og antall innkommende forsendelser og resultatene fra 

tidligere overvåking.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18). 
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6. Når det gjelder forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av tiltak fastsatt i 

rettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625, skal vedkommende myndighet utføre 

fysisk kontroll i samsvar med følgende regler: 

a) Den fysiske kontrollen skal omfatte laboratorieundersøkelser i samsvar med rettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 1 

bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625. 

b) Den fysiske kontrollen skal utføres på en slik måte at det ikke er mulig for driftsansvarlige for næringsmiddel- og 

fôrforetak eller deres representanter å forutsi om en bestemt forsendelse vil bli omfattet av slik kontroll. 

c) Resultatene fra den fysiske kontrollen skal være tilgjengelige så snart det er teknisk mulig. 

d) De forsendelsene som undersøkes, skal holdes tilbake i påvente av resultatet av laboratorieundersøkelsene, med mindre 

videre transport til det endelige bestemmelsesstedet tillates av vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen i 

samsvar med artikkel 4 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124(2). 

 _____  

  

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124 av 10. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

med hensyn til regler for offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer i transitt, ved omlasting og videre transport gjennom Unionen, 

og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, 

(EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og kommisjonsvedtak 2007/777/EF (EUT 

L 321 av 12.12.2019, s. 73). 



Nr. 80/314 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

VEDLEGG III 

Nærmere regler for de oppgavene som skal utføres under fysisk kontroll av planter, planteprodukter og andre 

gjenstander nevnt i artikkel 4 nr. 6 

1. Vedkommende myndighet skal utføre fysisk kontroll av forsendelsene og partiene i dem, enten i sin helhet eller av et 

representativt utvalg. Ensartede partier i forsendelsen skal identifiseres på grunnlag av opplysningene som er gitt i det 

offisielle plantehelsesertifikatet, og idet det tas hensyn til elementene nevnt i nr. 2. 

2. Et partis ensartethet som definert i artikkel 2 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031(1), skal 

identifiseres på grunnlag av følgende elementer som framlagt i det offisielle plantehelsesertifikatet: 

− Opprinnelse. 

− Produsent. 

− Emballeringsanlegg. 

− Type emballasje. 

− Slekt, art, sort, eller modenhetsgrad. 

− Eksportør. 

− Produksjonsområde. 

− Regulerte skadegjørere og deres egenskaper. 

− Behandling på opprinnelsesstedet. 

− Type foredling. 

3. Prøvetaking av partier i en forsendelse skal omfatte å identifisere en selvstendig enhet som er egnet til prøvetaking. Når det 

gjelder visse planter eller planteprodukter, skal enheten identifiseres på følgende måte: 

− Frukt i botanisk forstand: én frukt. 

− Snittblomster: én stilk. 

− Bladverk, bladgrønnsaker: ett blad. 

− Rotknoller, løker, jordstengler: én rotknoll eller løk eller jordstengel. 

− Planter beregnet på utplanting: én plante. 

− Grener: én gren. 

− Tre og bark: skal bestemmes i hvert enkelt tilfelle, men det minste stykket skal veie minst 1 kg. 

− Frø: ett frø. 

Dersom enheten ikke kan defineres på grunn av størrelsen, formen eller måten den er emballert på, skal den minste 

pakkeenheten defineres som utvalgsenheten. 

4. Prøvetaking for fysisk kontroll som foretas ved visuell kontroll, skal utføres i henhold til følgende prøvetakingsordninger, 

avhengig av varene og som nevnt i den relevante tabellen i International Standards for Phytosanitary Measures No 31 

Methodologies for sampling of consignments (ISPM31): 

a) Ikke-hvilende planter til utplanting med rot: 

prøvetakingsordning som med 95 % pålitelighet kan identifisere en forekomst av infiserte planter på 1 % eller høyere. 

b) Hvilende planter til utplanting, herunder rotknoller, løker og jordstengler: 

prøvetakingsordning som med 95 % pålitelighet kan identifisere en forekomst av infiserte planter på 2 % eller høyere.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031 av 26. oktober 2016 om vernetiltak mot planteskadegjørere, om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om oppheving av rådsdirektiv 

69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 av 23.11.2016, s. 4). 
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c) Frø eller planteprodukter som oppfyller de særlige vilkårene angitt i artikkel 3 og 4 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1756/2004(2): 

prøvetakingsordning som med 80 % pålitelighet kan identifisere en forekomst av infiserte planter på 5 % eller høyere. 

d) Stiklinger uten rot, planter, planteprodukter og andre gjenstander som ikke hører under bokstav a), b) og c): 

prøvetakingsordning som med 95 % pålitelighet kan identifisere en forekomst av infiserte planter på 5 % eller høyere. 

e) Partier av frø og bladgrønnsaker på høyst 500 enheter: 

hypergeometrisk prøvetakingsordning som med 95 % pålitelighet kan identifisere en forekomst av infiserte planter på 

10 % eller høyere. 

5. Alle tiltak som treffes som en reaksjon på manglende samsvar, skal være knyttet til partiet slik det er identifisert før den 

fysiske kontrollen. 

6. Det skal tas et minsteantall av prøver for laboratorieundersøkelser med henblikk på påvisning av latent infeksjon når det 

gjelder planter til utplanting i henhold til en risikoanalyse, i samsvar med følgende kriterier: 

a) Historikk med hensyn til mengden av karanteneskadegjørere i Unionen som er holdt tilbake og meldt av 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 11 første ledd bokstav c) i forordning (EU) 2016/2031, herunder prioriterte 

skadegjørere som definert i artikkel 6 nr. 1 i nevnte forordning, fra en opprinnelsestredjestat. 

b) Forekomsten av en prioritert skadegjører i opprinnelsestredjestaten i henhold til tilgjengelige vitenskapelige data. 

c) Opplysninger som er tilgjengelige via IMSOC. 

 __________  

  

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1756/2004 av 11. oktober 2004 om fastsettelse av nærmere vilkår for den dokumentasjonen som kreves og 

kriteriene for type og nivå for reduksjon av plantehelsekontrollene av visse planter, planteprodukter eller andre gjenstander oppført i del B i 

vedlegg V til rådsdirektiv 2000/29/EF (EUT L 313 av 12.10.2004, s. 6). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/2098 

av 28. november 2019 

om midlertidige dyrehelsekrav til forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 

som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat 

[meddelt under nummer K(2019) 8092](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 

bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 8 nr. 5 tredje 

strekpunkt, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2002/99/EF fastsetter de alminnelige dyrehelsereglene for innførsel til Unionen fra tredjestater av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Nærmere bestemt fastsettes det at Kommisjonen skal vedta regler for visse 

typer innførsel av slike produkter. Dyrehelsereglene fastsatt i nevnte direktiv berører ikke og anvendes parallelt med 

reglene for veterinærkontroll fastsatt i rådsdirektiv 97/78/EF(2). 

2) Direktiv 97/78/EF fastsetter regler for organisering av veterinærkontrollene av forsendelser av produkter av animalsk 

opprinnelse som innføres til Unionen fra tredjestater, herunder produkter som hører inn under virkeområdet for direktiv 

2002/99/EF. I artikkel 15 i direktiv 97/78/EF er det fastsatt at medlemsstatene på visse vilkår skal tillate gjeninnførsel av 

slike produkter dersom de har blitt avvist av en tredjestat. Disse vilkårene omfatter krav til utstedelse av sertifikater, og 

de er ment å verne menneskers og dyrs helse. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(3) opphevet direktiv 97/78/EF med virkning fra  

14. desember 2019. Nevnte forordning opprettet en ny rettslig ramme for offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet for å verifisere at Unionens regelverk for den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden brukes korrekt. Den 

fastsetter regler for blant annet offentlig kontroll av forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse som innføres til 

Unionen, herunder næringsmidler. I tillegg opphevet europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(4) direktiv 

2002/99/EF med virkning fra 21. april 2021. Kommisjonsforordning (EU) 2016/429 fastsetter regler for forebygging av 

dyresykdommer, herunder regler for innførsel til Unionen av produkter av animalsk opprinnelse. Reglene fastsatt i de to 

nevnte forordningene anvendes parallelt, men reglene fastsatt i forordning (EU) 2017/625 er overgripende regler, mens 

reglene fastsatt i forordning (EU) 2016/429 er mer sektorspesifikke ettersom de gjelder dyrs helse. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2074(5) har i henhold til forordning (EU) 2017/625 nå fastsatt utfyllende 

regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes 

tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat. Disse utfyllende reglene tar sikte på å kontrollere at 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 9.12.2019, s. 111 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11. 

(2) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og 

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 

96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2074 av 23. september 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/625 med hensyn til reglene for særlig offentlig kontroll av forsendelser av visse dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes 

tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat (EUT L 316 av 6.12.2019, s. 6). 

2020/EØS/80/16 
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forsendelsene som sendes tilbake, oppfyller blant annet dyrehelsekravene, og viser til de kravene som er fastsatt i 

Unionens dyrehelseregler. Den delegerte forordningen får anvendelse fra 14. desember 2019 i samsvar med 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/625. 

5) Kommisjonsrettsaktene for gjennomføringen av direktiv 2002/99/EF fastsetter for øyeblikket ikke særlige krav til 

dyrehelse ved gjeninnførsel til Unionen av produkter av animalsk opprinnelse som er eksportert fra Unionen og er 

nektet innført til en tredjestat. Det bør derfor fastsettes særlige krav til dyrehelse ved gjeninnførsel til Unionen av 

forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som er eksportert fra Unionen og er nektet 

innført til tredjestater, for å gi rettssikkerhet med hensyn til dyrehelsekravene som får anvendelse på slike forsendelser, 

og for å redusere potensielle risikoer for dyrehelsen etter 14. desember 2019, etter opphevingen av direktiv 97/78/EF. 

6) Særlig bør lossing, lagring og omlasting av disse produktene i tredjestater ikke medføre risiko for spredning og innførsel 

til Unionen av sykdomsframkallende stoffer for visse dyresykdommer som er oppført i vedlegg I til direktiv 

2002/99/EF. 

7) I tillegg til originaldokumentene som er utstedt av vedkommende myndighet i eksportmedlemsstaten, bør det også være 

tillatt å kontrollere opprinnelsen til forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum på grunnlag av 

den elektroniske versjonen av originaleksemplaret av det offisielle sertifikatet som ble sendt inn via informasjons-

styringssystemet for offentlig kontroll nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625 (IMSOC), som ble innført ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715(6). 

8) En forsendelse av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som er sendt tilbake til Unionen etter å ha 

blitt nektet innført til en tredjestat, bør kunne transporteres til et bestemmelsessted i Unionen dersom vedkommende 

myndighet på bestemmelsesstedet i Unionen har samtykket i å motta denne forsendelsen. 

9) Det er nødvendig å sikre at forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som er sendt tilbake til 

Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat, ankommer bestemmelsesstedet i Unionen. Derfor bør kravene til 

framgangsmåter fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666(7) gjelde for overvåking av transport og ankomst 

av slike forsendelser, fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet i Unionen til virksomheten på bestemmelsesstedet. 

10) Kravene til dyrehelse fastsatt i denne gjennomføringsbeslutningen bør få anvendelse til 21. april 2021, ettersom 

forordning (EU) 2016/429 og den delegerte kommisjonsforordningen om dyrehelseregler for innførsel til Unionen, 

forflytning og håndtering etter innførsel av visse dyr, formeringsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra 

tredjestater eller territorier av tredjestater, får anvendelse fra samme dato. 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen skal tillate innførsel til Unionen av forsendelser av produkter av 

animalsk opprinnelse definert i artikkel 2 nr. 4 i rådsdirektiv 2002/99/EF som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til 

Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat, dersom følgende krav er oppfylt: 

a) Forsendelsen ledsages av originaleksemplaret av det offisielle sertifikatet eller dokumentet som er utstedt av 

vedkommende myndighet i eksportmedlemsstaten, eller den elektroniske versjonen av dette som er sendt inn via 

informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625 (IMSOC), som 

ble innført ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715, eller en bekreftet kopi av dette.  

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av 30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av 

informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 14.10.2019, 

s. 37). 

(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

med hensyn til vilkårene for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på 

ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 av 4.10.2019, s. 1). 
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b) Forsendelsen ledsages av en erklæring fra vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet i Unionen som bekrefter 

at den godtar å motta forsendelsen og angir bestemmelsesstedet i Unionen den skal sendes tilbake til. 

c) Forsendelsen ledsages av ett av følgende dokumenter som angir årsaken til at tredjestaten nektet innførsel, eventuelt 

sted og dato for lossing, lagring og omlasting i tredjestaten, samt følgende opplysninger: 

i) Når det gjelder containere eller emballasje med en intakt originalforsegling, en erklæring fra den driftsansvarlige 

som har ansvaret for forsendelsen, som bekrefter at transporten har funnet sted på vilkår som er hensiktsmessige 

for typen produkter av animalsk opprinnelse, og at forsendelsens innhold ikke ble endret under transporten, eller 

ii) en offentlig erklæring fra vedkommende myndighet eller annen offentlig myndighet i tredjestaten som bekrefter at 

kravene i bokstav d) er oppfylt. 

d) Dersom produktene av animalsk opprinnelse ble losset i en tredjestat, har vedkommende myndighet eller annen 

offentlig myndighet i tredjestaten attestert at 

i) produktene av animalsk opprinnelse ikke har gjennomgått annen håndtering enn lossing, lagring og omlasting i 

tredjestaten, 

ii) det er innført effektive tiltak for å unngå at produktene av animalsk opprinnelse forurenses med sykdomsagenser 

som forårsaker smittsomme sykdommer oppført i vedlegg I til direktiv 2002/99/EF, under lossing, lagring og 

omlasting i tredjestaten, 

iii) losse-, lagrings- eller omlastingsstedet i tredjestaten var ikke omfattet av dyrehelserestriksjoner med hensyn til 

forflytning på grunn av smittsomme sykdommer oppført i vedlegg I til direktiv 2002/99/EF under lossingen, 

lagringen og omlastingen i tredjestaten. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) skal forsendelsens opprinnelse i tilfeller der dokumentasjonen nevnt i nevnte bestemmelse 

ikke ble utstedt av vedkommende myndighet i eksportmedlemsstaten, bekreftes på annen måte på grunnlag av 

dokumentasjonen som framlegges av den driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen. 

3. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen skal overvåke transporten til og ankomsten på bestemmelsesstedet 

for forsendelsen av produktene av animalsk opprinnelse i samsvar med artikkel 2 og 3 i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2019/1666. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen får anvendelse fra 14. desember 2019 til 21. april 2021. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 28. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2074 

av 23. september 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til reglene for særskilt 

offentlig kontroll av forsendelser av visse dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen 

etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 77 nr. 1 bokstav h), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal Kommisjonen vedta regler for gjennomføring av særskilt offentlig kontroll 

av forsendelser av dyr og varer nevnt i forordningens artikkel 47 nr. 1 bokstav a), b) og c), som har sin opprinnelse i og 

sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat. 

2) Dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat, bør 

gjennomgå dokumentkontroll, identitetskontroll og eventuelt fysisk kontroll på grensekontrollstasjonen for ankomst til 

Unionen for å sikre at de oppfyller kravene i unionsretten. Slike kontroller bør særlig sikre at dyrene er egnet til å bli 

transportert videre til bestemmelsesstedet, og at kravene til dyrevelferd er oppfylt. 

3) Artikkel 15 i rådsdirektiv 97/78/EF(2) fastsetter regler for veterinærkontroller som skal gjennomføres for å tillate 

gjeninnførsel av forsendelser av produkter med opprinnelse i Unionen som sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt 

nektet innført til en tredjestat. Forordning (EU) 2017/625 opphever og erstatter direktiv 97/78/EF med virkning fra  

14. desember 2019. 

4) For å sikre et høyt vernenivå for menneskers og dyrs helse bør kravene fastsatt i artikkel 15 i direktiv 97/78/EF 

opprettholdes med visse tilpasninger, idet det tas hensyn til erfaringene fra anvendelsen av kravene fastsatt i nevnte 

artikkel, og den nye rettslige rammen som er fastsatt ved forordning (EU) 2017/625. 

5) For å sikre at det ikke er noen risiko for at dyresykdommer eller planteskadegjørere innføres og spres i Unionen, bør 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene særlig sikre at forsendelser med opprinnelse i Unionen, som sendes 

tilbake til Unionen, oppfyller de relevante kravene til gjeninnførsel av slike forsendelser til Unionen, som fastsatt i 

reglene for dyrs helse, animalske biprodukter eller plantehelse, alt etter hva som er relevant.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 316 av 6.12.2019, s. 6 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2020 av 7. februar 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 095 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 

2020/EØS/80/17 
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6) Forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som har sin opprinnelse i og sendes 

tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat, kan utgjøre en risiko for folkehelsen. For å sikre at disse 

forsendelsene overholder reglene for næringsmidler og næringsmiddeltrygghet nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EU) 2017/625, bør det kreves at vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonene for ankomst til 

Unionen tillater gjeninnførsel av produkter av animalsk opprinnelse oppført i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/2007(3) og av sammensatte produkter som skal gjennomgå veterinærkontroll på grensekontrollstasjoner i 

henhold til kommisjonsvedtak 2007/275/EF(4), forutsatt at disse produktene oppfyller ytterligere særlige krav. 

7) Det er nødvendig å sikre at forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som har sin 

opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat, ankommer bestemmelsesstedet. 

Kravene til framgangsmåter fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666(5) bør derfor gjelde for 

overvåking av transport og ankomst av forsendelser av varer fra grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen til 

virksomheten på bestemmelsesstedet. 

8) Forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019. Reglene fastsatt i denne forordningen bør derfor også 

få anvendelse fra samme dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter regler for gjennomføring av særskilt offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner av forsendelser 

av de kategoriene av dyr og varer som er nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) 2017/625, som har sin 

opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat. 

Artikkel 2 

Særskilt offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å 

ha blitt nektet innført til en tredjestat 

1. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen skal gjennomføre dokumentkontroll og 

identitetskontroll på forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) 2017/625, som 

har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat. 

2. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen skal gjennomføre fysisk kontroll av 

følgende forsendelser som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat: 

a) Forsendelser av dyr nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625. 

b) Forsendelser av varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 2017/625 dersom det er mistanke om 

at disse varene ikke overholder reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, for å bekrefte eller 

utelukke mistanken.  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av 18. november 2019 om fastsettelse av regler for anvendelse av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formerings-

materiale, animalske biprodukter og avledede produkter samt høy og halm som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, 

og om endring av vedtak 2007/275/EF (EUT L 312 av 3.12.2019, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i 

samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT L 116 av 4.5.2007, s. 9). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

med hensyn til vilkårene for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på 

ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 av 4.10.2019, s. 1). 
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3. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen skal verifisere at forsendelser av dyr og 

varer oppfyller følgende krav: 

a) For dyr nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 og for formeringsmateriale nevnt i artikkel 47 

nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, de kravene til dyrehelse og dyrevelferd, etter hva som er relevant, som er 

fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og f) i forordning (EU) 2017/625. 

b) For produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EU) 2017/625: 

i) kravene til dyrehelse fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 2017/625, 

ii) de ytterligere reglene fastsatt i artikkel 3 i denne forordningen. 

c) For animalske biprodukter nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625 og for avledede produkter, 

kravene fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625. 

d) For planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625, 

plantehelsekravene fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav g) i forordning (EU) 2017/625. 

4. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen skal underrette vedkommende myndighet 

på bestemmelsesstedet gjennom informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC) som nevnt i artikkel 131 i 

forordning (EU) 2017/625, om at forsendelsen er blitt godkjent for innførsel til Unionen på et bestemmelsessted angitt i det 

felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – Common Health Entry Document). 

Artikkel 3 

Ytterligere regler for særskilt offentlig kontroll av forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte 

produkter 

1. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen skal tillate innførsel til Unionen av 

følgende forsendelser av produkter som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en 

tredjestat, forutsatt at de oppfyller kravene fastsatt i nr. 2: 

a) Produkter av animalsk opprinnelse oppført i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007. 

b) Sammensatte produkter oppført i kapittel 16–22 i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF som skal gjennomgå 

veterinærkontroll på grensekontrollstasjoner ved ankomst til Unionen i samsvar med artikkel 4 i nevnte vedtak. 

2. Forsendelsene av produkter nevnt i nr. 1 skal ledsages av følgende dokumenter: 

a) Originaleksemplaret av det offisielle sertifikatet utstedt av vedkommende myndighet i den medlemsstaten som varene 

har sin opprinnelse i, og som de ble sendt fra til en tredjestat («opprinnelsesstat»), eller den elektroniske versjonen av 

det sendt inn via IMSOC, eller en attestert kopi av det. 

b) Den offisielle erklæringen fra vedkommende myndighet eller fra andre offentlige myndigheter i tredjestaten, med 

angivelse av årsaken til nektet innførsel, sted og dato for lossing og omlasting i tredjestaten og bekreftelse av at 

i) forsendelsen ikke har gjennomgått noen annen behandling enn lossing, lagring og omlasting, 

ii) lossingen og omlastingen av produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter ble håndtert på en 

hygienisk måte for å unngå krysskontaminering, 

iii) produktene av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter ble lagret under hygieniske forhold og ved den 

temperaturen som kreves for de relevante typene av varer. 

c) Erklæringen fra vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet i Unionen om at den samtykker i å motta 

forsendelsen; denne erklæringen skal imidlertid ikke være påkrevd dersom forsendelsen sendes tilbake til sin 

opprinnelsesvirksomhet, som ligger i samme medlemsstat som grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen. 
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3. Som unntak fra nr. 2 bokstav a), dersom det ikke er mulig å framlegge dokumentene nevnt i denne bestemmelsen, kan 

forsendelsens opprinnelse bekreftes på annen måte på grunnlag av dokumentasjonen som framlegges av den driftsansvarlige 

som er ansvarlig for forsendelsen. 

4. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen kan gi unntak fra kravene fastsatt i nr. 2 

bokstav b) for forseglede forsendelser, med en intakt originalforsegling, forutsatt at den driftsansvarlige som er ansvarlig for 

forsendelsen, framlegger en erklæring med angivelse av årsaken til at tredjestaten har nektet innførsel, og som bekrefter at 

transporten har funnet sted under forhold som egner seg for den berørte typen produkter av animalsk opprinnelse og 

sammensatte produkter. 

5. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst skal overvåke transporten og ankomsten til 

bestemmelsesstedet for forsendelsen i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666, dersom vedkommende 

myndighet på bestemmelsesstedet har utstedt erklæringen nevnt i nr. 2 bokstav c). 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/323 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2090 

av 19. juni 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til tilfeller av mistanke om 

eller fastslått manglende overholdelse av Unionens regler som gjelder for bruken eller restmengder av 

farmakologisk virksomme stoffer som er godkjent i veterinærpreparater eller som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer, eller av Unionens regler som gjelder for bruken eller restmengder av forbudte eller ikke-tillatte 

farmakologisk virksomme stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 19 nr. 2 bokstav a) og artikkel 19 nr. 2 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2017/625 er det fastsatt regler for gjennomføring av offentlig kontroll og andre offentlige tiltak som 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene gjennomfører for å verifisere at Unionens regelverk overholdes, blant 

annet på området næringsmiddeltrygghet i alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon. Den inneholder særlige 

regler for offentlig kontroll av stoffer hvis bruk kan føre til restmengder i næringsmidler og fôr. 

2) I henholdsvis artikkel 137 og 138 i forordning (EU) 2017/625 fastsettes vedkommende myndigheters forpliktelser med 

hensyn til tiltak som skal treffes ved mistanke om manglende overholdelse, og det gis en oversikt over tiltak som skal 

treffes ved fastslått manglende overholdelse. 

3) Forordning (EU) 2017/625 opphever direktiv 96/23/EF(2) med virkning fra 14. desember 2019. Nevnte direktiv 

fastsetter på nåværende tidspunkt kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i 

levende dyr og animalske produkter, og angir særlig hvilke håndhevingstiltak som skal treffes av vedkommende 

myndigheter i tilfelle mistanke om eller fastslått manglende overholdelse i forbindelse med stoffer og deres restmengder 

innenfor direktivets virkeområde.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 9.12.2019, s. 28 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende 

dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT 

L 125 av 23.5.1996, s. 10). 

2020/EØS/80/18 
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4) Reglene i direktiv 96/23/EF sikrer harmonisert gjennomføring av EUs regelverk for næringsmiddeltrygghet i forbindelse 

med bruken og restmengder av farmakologisk virksomme stoffer. For å rasjonalisere og forenkle den samlede rettslige 

rammen er reglene som gjelder for offentlig kontroll på særlige områder av den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden, 

blitt integrert i rammen for offentlig kontroll fastsatt i forordning (EU) 2017/625. For å sikre en kontinuerlig og 

harmonisert gjennomføring bør reglene i direktiv 96/23/EF om oppfølging av manglende overholdelse, integreres i den 

nye rettslige rammen i henhold til forordning (EU) 2017/625. 

5) Reglene fastsatt i denne forordningen bør, innenfor rammen av forordning (EU) 2017/625, sikre opprettholdelse av 

kravene om oppfølging ved mistanke om eller fastslått manglende overholdelse av regler som gjelder for bruken eller 

restmengder av farmakologisk virksomme stoffer som er godkjent i veterinærpreparater eller som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer, eller av Unionens regler som gjelder for bruken eller restmengder av forbudte eller ikke-tillatte farmakologisk 

virksomme stoffer, særlig som fastsatt i følgende rettsakter: 

− Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(3), som inneholder regler for å fastsette grenseverdier for 

restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, og for å bringe i 

omsetning næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder restmengder av farmakologisk virksomme 

stoffer. 

− Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(4), som klassifiserer farmakologisk virksomme stoffer med hensyn til 

forbud mot dem eller øvre grenseverdier for restmengder som gjelder for dem. 

− Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003(5), som fastsetter regler for godkjenning av visse 

veterinærpreparater som tilsetningsstoffer i fôrvarer, og rettsakter som vedtas på grunnlag av dette, fastsetter 

godkjenninger av særlige stoffer og deres øvre grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

− Kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006(6), som oppretter en liste over stoffer som er vesentlige for behandling 

av dyr av hestefamilien. 

− Kommisjonsforordning (EF) nr. 124/2009(7), som fastsetter øvre grenseverdier for forekomst av koksidiostatika 

eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig overføring av disse stoffene til fôr til dyr utenfor 

målgruppen(8) på grunnlag av rådsforordning (EØF) nr. 315/93 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(9). 

− Rådsdirektiv 96/22/EF(10), som forbyr bruken av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-

agonister innenfor husdyrhold. 

6) Dersom det på grunnlag av Unionens regler nevnt i betraktning 5, oppdages forbudte eller ikke-tillatte stoffer i 

uvedkommende personers besittelse, slik at det oppstår mistanke om ulovlig behandling og en mulig innvirkning på 

næringsmiddeltryggheten, bør tiltakene for tilbakeholding og undersøkelser som fastsatt i forordning (EU) 2017/625 og 

i denne forordningen få anvendelse.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for 

restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) 

nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 

(EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1) 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 29). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006 av 13. desember 2006 om opprettelse av en liste over stoffer som er vesentlige for behandling 

av dyr av hestefamilien, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et 

fellesskapsregelverk for veterinærpreparater (EUT L 367 av 22.12.2006, s. 33). 

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 124/2009 av 10. februar 2009 om fastsettelse av grenseverdier for forekomst av koksidiostatika eller 

histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig overføring av disse stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen (EUT L 40 av 

11.2.2009, s. 7). 

(8) Manglende overholdelse av disse øvre grenseverdiene anses som manglende overholdelse av regler som gjelder for bruken og restmengder 

av veterinærpreparater. 

(9) Rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i Fellesskapet i forbindelse med forurensende 

stoffer i næringsmidler (EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1). 

(10) Rådsdirektiv 96/22/EF av 29. april 1996 om forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister 

innenfor husdyrhold og om oppheving av direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF (EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3). 
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7) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(11) fastsettes det rammeregler for omsetning, produksjon, import, 

eksport, levering, distribusjon, legemiddelovervåking, kontroll og bruk av veterinærpreparater. Farmakologisk 

virksomme stoffer som ikke er tillatt i veterinærpreparater, skal ikke brukes på dyr bestemt til næringsmiddel-

produksjon, med unntak av bruk av stoffer som er vesentlige for behandling av dyr av hestefamilien, som fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1950/2006. Oppfølging av fastslått eller mistenkt manglende overholdelse i forbindelse med bruk av 

veterinærpreparater som har en mistenkt eller fastslått innvirkning på næringsmiddeltryggheten, hører inn under 

virkeområdet for forordning (EU) 2017/625 og denne forordningen. Direktiv 2001/82/EF er opphevet og erstattet med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 om veterinærpreparater (den nye veterinærpreparatforordningen)(12), 

som får anvendelse fra 28. januar 2022, og som blant annet fastsetter begrensninger for bruken av antimikrobielle 

veterinærpreparater på dyr. 

8) Ettersom ulik håndhevingspraksis kan føre til ulikt vern av menneskers og dyrs helse, forstyrre virkemåten til det indre 

marked og føre til konkurransevridning, bør forordning (EU) 2017/625 utfylles med særlige regler for gjennomføring av 

offentlig kontroll av dyr og varer i alle ledd i produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk i forbindelse med mistanke 

om eller fastslått manglende overholdelse når det gjelder relevante stoffer og tiltak som skal treffes etter denne 

offentlige kontrollen. 

9) På bakgrunn av særtrekkene ved tiltakene som skal treffes og kontrollene som skal gjennomføres ved mistanke om eller 

fastslått manglende overholdelse av Unionens regler for bruk av farmakologisk virksomme stoffer på dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon og deres restmengder, og for å sikre en ensartet, unionsomfattende anvendelse av 

håndhevingstiltak, bør de tilfellene hvor tiltakene i artikkel 137 og 138 i forordning (EU) 2017/625 skal treffes, 

presiseres nærmere for å tilpasse dem til denne sektoren. 

10) I henhold til artikkel 79 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 bør kostnadene i forbindelse med obligatoriske 

gebyrer eller avgifter for offentlig kontroll som gjennomføres i henhold til denne forordningen, dekkes av den 

driftsansvarlige som er ansvarlig for dyrene og varene. 

11) I henhold til artikkel 50 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(13) skal medlemsstatene underrette om 

næringsmidler eller fôr som utgjør en direkte eller indirekte helserisiko for mennesker, gjennom det nettverket som er 

opprettet for dette formålet. Det bør derfor underrettes om manglende overholdelse i forbindelse med restmengder av 

farmakologisk virksomme stoffer, som utgjør slike risikoer. Dersom det påvises manglende overholdelse i forbindelse 

med dyr eller produkter av animalsk opprinnelse som har sin opprinnelse i en annen medlemsstat, skal myndighetene i 

medlemsstaten som har påvist den manglende overholdelsen, og opprinnelsesstaten benytte bestemmelsene om bistand 

fastsatt i forordning (EU) 2017/625 og treffe egnede oppfølgingstiltak, som definert i denne forordningen. 

12) Ettersom reglene fastsatt i direktiv 96/23/EF for oppfølging av særtilfeller av fastslått manglende overholdelse eller 

mistanke om manglende overholdelse i forbindelse med stoffer og deres restmengder innenfor direktivets virkeområde, 

oppheves med virkning fra 14. desember 2019, bør denne forordningen få anvendelse fra denne datoen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter regler for særlige krav til offentlig kontroll og gjeldende tiltak i tilfeller av manglende 

overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av Unionens regler som gjelder for bruken av godkjente, ikke-tillatte 

eller forbudte farmakologisk aktive stoffer til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon, og restmengder av disse.  

  

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater (EFT 

L 311 av 28.11.2001, s. 1). 

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/6 av 11. desember 2018 om veterinærpreparater og om oppheving av direktiv 2001/82/EF 

(EUT L 4 av 7.1.2019, s. 43). 

(13) 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). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen får definisjonene fastsatt i forordning (EU) 2017/625, direktiv 2001/82/EF og forordning (EF) 470/2009 

anvendelse. Videre menes med 

a) «farmakologisk virksomt stoff» ethvert stoff eller enhver stoffblanding som er beregnet på bruk i framstillingen av et 

veterinærpreparat, og som ved å inngå i framstillingen av dette, blir et virksomt stoff i preparatet, 

b) «ikke-tillatte stoffer» farmakologisk virksomme stoffer som ikke er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 37/2010, eller stoffer som ikke er godkjent som tilsetningsstoffer i fôrvarer i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, 

med unntak av stoffer som er vesentlige for eller medfører ytterligere kliniske fordeler ved behandling av dyr av 

hestefamilien, i samsvar med forordning (EF) nr. 1950/2006, 

c) «ulovlig behandling» bruk til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon av 

− forbudte eller ikke-tillatte stoffer eller produkter, eller 

− stoffer eller veterinærpreparater som er tillatt i henhold til Unionens regelverk for formål eller på andre vilkår enn dem 

som er fastsatt i nevnte regelverk, eller eventuelt i nasjonal lovgivning. 

Med henblikk på denne forordningen skal manglende overholdelse av tilbakeholdingstiden eller restmengder av 

farmakologisk virksomme stoffer som overskrider øvre grenseverdi for restmengder eller øvre grenseverdi, ikke anses som 

en ulovlig behandling når det gjelder stoffer eller veterinærpreparater som er godkjent i henhold til Unionens regelverk, 

forutsatt at alle andre vilkår for bruken av stoffet eller veterinærpreparatet, som fastsatt i Unionens regelverk eller nasjonal 

lovgivning, er oppfylt. 

d) «restmengder av farmakologisk virksomme stoffer som overskrider øvre grenseverdi for restmengder» forekomsten av 

restmengder av godkjente farmakologisk virksomme stoffer i produkter av animalsk opprinnelse, i en konsentrasjon som 

overskrider øvre grenseverdi for restmengder fastsatt i Unionens regelverk, 

e) «restmengder av farmakologisk virksomme stoffer som overskrider øvre grenseverdi» forekomsten av restmengder av 

farmakologisk virksomme stoffer i produkter av animalsk opprinnelse, som følge av uunngåelig overføring av disse 

stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen, i en konsentrasjon som overskrider øvre grenseverdier fastsatt i Unionens 

regelverk, 

f) «dyreparti» en gruppe dyr av samme art, i samme aldersgruppe, oppdrettet på samme produksjonsenhet, på samme tid og 

under samme oppdrettsvilkår. 

Artikkel 3 

Tiltak som skal treffes på slakteriet ved manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse 

1. Dersom den offentlige veterinæren som gjennomfører offentlig kontroll på et slakteri, eller den offentlige kontrollteknikeren 

som utfører visse oppgaver innenfor rammen av disse kontrollene, har mistanke om eller dokumentasjon på at dyrene har fått 

ulovlig behandling, skal den offentlige veterinæren sikre at følgende tiltak treffes: 

a) Pålegge den næringsdrivende å holde de berørte dyrene atskilt fra andre dyrepartier som befinner seg på eller ankommer 

slakteriet, på de vilkårene som skal fastsettes av vedkommende myndighet. 

b) Sørge for at dyrene slaktes atskilt fra andre partier av dyr som befinner seg på slakteriet. 

c) Pålegge den driftsansvarlige å skille skrotter, kjøtt, slakteavfall og biprodukter fra de berørte dyrene og umiddelbart 

identifisere og holde dem atskilt fra andre produkter av animalsk opprinnelse, og kreve at slike produkter ikke flyttes, 

behandles eller sluttbehandles uten forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

d) Pålegge at det tas prøver som er nødvendige for å påvise forekomst av forbudte eller ikke-tillatte stoffer eller av godkjente 

stoffer, dersom det er mistanke om eller fastslått bruk på andre vilkår enn dem som er fastsatt i regelverket.  
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2. Dersom ulovlig behandling er fastslått, skal vedkommende myndighet pålegge den driftsansvarlige å sluttbehandle 

skrottene, kjøttet, slakteavfallet og biprodukter som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(14), uten 

godtgjøring eller kompensasjon. 

3. Dersom den offentlige veterinæren som gjennomfører offentlig kontroll på et slakteri, eller den offentlige 

kontrollteknikeren som utfører visse oppgaver innenfor rammen av disse kontrollene, mistenker at dyr som befinner seg på 

slakteriet, er blitt behandlet med et godkjent veterinærpreparat, men at tilbakeholdingstiden nevnt i direktiv 2001/82/EF ikke er 

overholdt, skal den offentlige veterinæren kreve at de berørte dyrene holdes atskilt fra andre dyrepartier som befinner seg på 

eller ankommer slakteriet, på vilkår som skal fastsettes av vedkommende myndighet. Den offentlige veterinæren skal også 

− utsette slaktingen for den driftsansvarliges regning, inntil tilbakeholdingstiden er overholdt, eller 

− påby at dyrene slaktes separat, og i påvente av resultatene av en undersøkelse, påby at skrotter, kjøtt, slakteavfall og 

biprodukter fra de berørte dyrene straks identifiseres og holdes atskilt fra andre produkter av animalsk opprinnelse. 

Slaktingen kan bare utsettes midlertidig, forutsatt at den offentlige veterinæren har verifisert at Unionens regelverk om 

dyrevelferd overholdes, og at de berørte dyrene kan holdes atskilt fra andre dyr. 

4. Når slaktingen utsettes i samsvar med nr. 3, skal tilbakeholdingstiden under ingen omstendigheter være kortere enn 

− den tilbakeholdingstiden som er fastsatt i preparatomtalen som ledsager markedsføringstillatelsen for veterinærpreparater, 

− den tilbakeholdingstiden som er fastsatt i henhold til forordningen som tillater bruk av et bestemt farmakologisk virksomt 

stoff som tilsetningsstoff i fôrvarer i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003, 

− den tilbakeholdingstiden som er foreskrevet av veterinæren for bruk i samsvar med artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF, eller, 

dersom ingen tilbakeholdingstid er fastsatt for slike bruksområder, den minste tilbakeholdingstiden som er fastsatt i artikkel 

11 i direktiv 2001/82/EF. 

Når slaktingen er blitt utsatt, kan vedkommende myndighet ta prøver for den driftsansvarliges regning for å verifisere 

overholdelse av øvre grenseverdi for restmengder så snart dyrene er slaktet etter utløpet av tilbakeholdingstiden. 

5. Dersom den offentlige veterinæren som gjennomfører offentlig kontroll på et slakteri, eller den offentlige 

kontrollteknikeren som utfører visse oppgaver innenfor rammen av disse kontrollene, har dokumentasjon på at dyr som befinner 

seg på slakteriet, er blitt behandlet med et godkjent veterinærpreparat, men at tilbakeholdingstiden nevnt i direktiv 2001/82/EF 

ikke er overholdt, skal den offentlige veterinæren kreve at de berørte dyrene holdes atskilt fra andre dyrepartier som befinner 

seg på eller ankommer slakteriet, på vilkår som skal fastsettes av vedkommende myndighet. Den offentlige veterinæren skal 

også 

− utsette slaktingen for den driftsansvarliges regning på vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 3 annet ledd og i artikkel 3 nr. 4 

inntil tilbakeholdingstiden er overholdt, eller 

− pålegge den driftsansvarlige å avlive dyrene separat. I dette tilfellet fall skal den offentlige veterinæren angi at de er 

uegnede til konsum, og samtidig ta alle nødvendige forholdsregler for å verne dyrs og menneskers helse. 

6. Dersom den driftsansvarlige unnlater å treffe alle nødvendige tiltak for å overholde pålegg fra den offentlige veterinæren 

eller vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 3 nr. 1, artikkel 3 nr. 2, artikkel 3 nr. 3, artikkel 3 nr. 4, artikkel 3 nr. 5 

og artikkel 3 nr. 6 i denne forordningen, skal den offentlige veterinæren eller vedkommende myndighet treffe tiltak med samme 

virkning for den driftsansvarliges regning. 

Artikkel 4 

Undersøkelser 

1. Dersom øvre grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer som er godkjent i veterinærpreparater 

eller som tilsetningsstoffer i fôrvarer, fastsatt på grunnlag av forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 1831/2003, 

eller dersom øvre grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer som følge av uunngåelig overføring av 

disse stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen, fastsatt på grunnlag av forordning (EØF) nr. 315/93, er blitt overskredet, og 

manglende overholdelse dermed er konstatert, skal vedkommende myndighet gjøre følgende:  

  

(14) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 
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a) Utføre alle nødvendige tiltak eller undersøkelser som den anser som hensiktsmessig i forbindelse med det aktuelle funnet. 

Dette kan omfatte undersøkelser på dyrenes opprinnelses- eller avsenderenhet, herunder kontroll av dyr eller dyrepartier på 

deres opprinnelses- eller avsenderenhet, for å fastslå omfanget av og årsaken til manglende overholdelse og for å fastslå 

omfanget av den driftsansvarliges forpliktelser. 

b) Anmode dyreholderen eller den ansvarlige veterinæren om å framlegge resepten og behandlingsrapporter samt all 

dokumentasjon som begrunner behandlingens art. 

2. Dersom restmengder er identifisert i konsentrasjoner under de øvre grenseverdiene for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer som er godkjent i veterinærpreparater eller som tilsetningsstoffer i fôrvarer, men der forekomsten av slike 

restmengder ikke er i samsvar med opplysninger om næringsmiddelkjeden, slik at det oppstår mistanke om manglende 

overholdelse eller ulovlig behandling, skal vedkommende myndighet utføre alle undersøkelsestiltak som den anser som 

hensiktsmessige for å undersøke kilden til disse restmengdene eller manglene i opplysningene om næringsmiddelkjeden. 

3. Dersom det er mistanke om restmengder på nivåer som overskrider øvre grenseverdier for restmengder eller øvre 

grenseverdier for farmakologisk virksomme stoffer som er godkjent i veterinærpreparater eller som tilsetningsstoffer i fôrvarer, 

som fastsatt i Unionens regelverk, skal vedkommende myndighet utføre alle undersøkelsestiltak som den anser som 

hensiktsmessige. 

4. Dersom det er mistanke om eller fastslått ulovlig behandling, eller når stoffer som hører inn under virkeområdet for 

direktiv 96/22/EF, oppdages i uvedkommende personers eller driftsansvarliges besittelse, eller dersom forbudte eller ikke-

tillatte stoffer eller produkter oppdages i uvedkommende personers eller driftsansvarliges besittelse, skal vedkommende 

myndighet gjøre følgende: 

a) Straks holde tilbake dyr og produkter som omfattes av undersøkelsen. 

b) Ved tilbakeholding skal vedkommende myndighet 

− pålegge at de dyrene som omfattes av undersøkelsen, ikke flyttes uten forhåndsgodkjenning fra vedkommende 

myndighet og så lenge undersøkelsen varer, 

− pålegge at skrotter, kjøtt, slakteavfall, biprodukter, melk, egg og honning fra disse dyrene ikke forlater driftsenheten 

eller opprinnelsesvirksomheten og ikke overleveres til noen annen person uten forhåndsgodkjenning fra vedkommende 

myndighet, 

− pålegge, dersom det er relevant, at fôr, vann eller andre berørte produkter holdes atskilt og ikke flyttes fra driftsenheten 

eller opprinnelsesvirksomheten, 

− sørge for at dyrene som omfattes av undersøkelsen, forsynes med et offisielt merke eller en annen form for 

identifikasjon, eller når det gjelder fjørfe, fisk og bier, at de holdes i et rom eller en bikube som er merket, 

− treffe passende forebyggende tiltak i samsvar med det identifiserte stoffets / de identifiserte stoffenes art. 

c) Anmode dyreholderen og den ansvarlige veterinæren om å framlegge all dokumentasjon som begrunner behandlingens art. 

d) Gjennomføre eventuell annen offentlig kontroll av dyr eller dyrepartier på dyrenes opprinnelsesenhet eller avgangssted, 

som er nødvendig for å fastslå slik bruk. 

e) Gjennomføre eventuell annen offentlig kontroll som er nødvendig for å fastslå ervervelse og forekomst av ikke-tillatte eller 

forbudte stoffer. 

f) Gjennomføre eventuell annen offentlig kontroll som anses som nødvendig for å fastslå de forbudte eller ikke-tillatte 

stoffenes eller produktenes opprinnelse, eller behandlede dyrs opprinnelse. 

5. Den offentlige kontrollen nevnt i denne artikkelen kan også omfatte kontroll av produsenter, distributører, transportører, 

produksjonssteder for farmakologisk virksomme stoffer og veterinærpreparater, apoteker, alle relevante aktører i 

forsyningskjeden og alle andre anlegg som omfattes av undersøkelsen. 

6. Den offentlige kontrollen nevnt i denne artikkelen kan også omfatte offisiell prøvetaking, herunder av vann, fôr, kjøtt, 

slakteavfall, blod, animalske biprodukter, hår, urin, avføring og andre animalske matriser. Vedkommende myndighet skal ta det 

antall prøver som den anser som nødvendig for å undersøke den mistenkte eller fastslåtte manglende overholdelsen eller 

ulovlige behandlingen. Når det gjelder akvakulturdyr, kan det være påkrevd med prøver fra de farvannene der de oppdrettes 

eller fanges, og når det gjelder honningbier, kan det være påkrevd med prøver fra bikubene.  
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Artikkel 5 

Oppfølging i tilfeller der restmengder av farmakologisk virksomme stoffer som er godkjent i veterinærpreparater eller 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer, overskrider gjeldende øvre grenseverdier for restmengder eller øvre grenseverdier 

1. Dersom øvre grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer som er godkjent i veterinærpreparater 

eller som tilsetningsstoffer i fôrvarer, fastsatt på grunnlag av forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 1831/2003, er 

blitt overskredet, eller dersom øvre grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer som følge av uunngåelig 

overføring av disse stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen, fastsatt på grunnlag av forordning (EØF) nr. 315/93, er blitt 

overskredet, skal vedkommende myndighet gjøre følgende: 

− Erklære skrottene og produktene som omfattes av manglende overholdelse, som uegnede til konsum, og pålegge den 

driftsansvarlige å sluttbehandle alle produkter som kategori 2-materiale, som fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

− Treffe alle andre tiltak som er nødvendige for å verne folkehelsen, og som kan omfatte forbud mot at dyr forlater den 

berørte driftsenheten eller mot at produkter forlater den berørte driftsenheten eller virksomheten i et bestemt tidsrom. 

− Pålegge den driftsansvarlige å treffe passende tiltak for å utbedre årsakene til den manglende overholdelsen. 

− Gjennomføre ytterligere offentlig kontroll for å verifisere at tiltakene som er truffet av den driftsansvarlige for å utbedre 

årsaken til den manglende overholdelsen, er effektive. Dette kan innebære å ta så mange oppfølgingsprøver av dyr eller 

produkter fra samme driftsenhet eller virksomhet som anses som nødvendige. 

2. I tilfelle av gjentatt manglende overholdelse hos den samme driftsansvarlige, skal vedkommende myndighet gjennomføre 

regelmessig ytterligere offentlig kontroll, herunder prøvetaking og analyse, av den berørte driftsansvarliges dyr og produkter i 

et tidsrom på minst seks måneder fra den datoen da manglende overholdelse ble fastslått for andre gang. Myndigheten skal også 

pålegge den driftsansvarlige å sikre at de berørte dyrene samt skrotter, kjøtt, slakteavfall, biprodukter, melk, egg og honning fra 

disse dyrene holdes atskilt fra andre dyr, og at de ikke forlater driftsenheten eller opprinnelsesvirksomheten og ikke overleveres 

til noen annen person uten forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

3. Dersom den driftsansvarlige unnlater å treffe alle nødvendige tiltak for å overholde pålegg fra vedkommende myndighet i 

samsvar med denne artikkelen, skal vedkommende myndighet treffe tiltak med samme virkning for den driftsansvarliges 

regning. 

Artikkel 6 

Oppfølging av ulovlig behandling og besittelse av forbudte eller ikke-tillatte stoffer eller produkter 

1. Dersom stoffer som omfattes av virkeområdet for direktiv 96/22/EF, forbudte eller ikke-tillatte stoffer eller produkter 

oppdages i uvedkommende personers besittelse, slik at det oppstår mistanke om ulovlig behandling, bør disse stoffene eller 

produktene holdes tilbake inntil vedkommende myndighet har truffet de tiltakene som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4 i denne 

artikkelen, uten at det berører den påfølgende destrueringen av produktene og mulige sanksjoner mot overtrederen/overtrederne. 

2. Dersom ulovlig behandling er fastslått, eller når stoffer som hører inn under virkeområdet for direktiv 96/22/EF, forbudte 

eller ikke-tillatte stoffer eller produkter oppdages i uvedkommende personers eller driftsansvarliges besittelse, skal 

vedkommende myndighet gjøre følgende: 

− Oppbevare eller holde dyr og skrotter, kjøtt, slakteavfall og biprodukter fra dyr som omfattes av ulovlig behandling, 

sammen med melk, egg og honning fra disse dyrene som holdes tilbake som fastsatt i artikkel 4 nr. 4 bokstav b). 

− Ta prøver fra alle berørte partier av dyr som tilhører driftsenheten. 

− Pålegge den driftsansvarlige å avlive dyret eller dyrene som det er fastslått har fått ulovlig behandling, og sluttbehandle 

dem som fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

− Erklære alle skrotter eller produkter som omfattes av ulovlig behandling, som uegnede til konsum, og pålegge den 

driftsansvarlige å sluttbehandle dem som fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009.  
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3. Ved anvendelse av nr. 2 gjelder følgende: 

− Alle dyr fra det partiet eller de partiene der det er bekreftet at ett eller flere dyr har fått ulovlig behandling med forbudte 

eller ikke-tillatte stoffer, skal også anses å ha fått ulovlig behandling, med mindre vedkommende myndighet på anmodning 

fra den driftsansvarlige og på dennes regning samtykker i å gjennomføre ytterligere offentlig kontroll av alle dyr fra det 

eller de berørte partiene for å fastslå at dyrene ikke har fått noen ulovlig behandling. 

− Alle dyr fra det partiet eller de partiene der det er bekreftet at ett eller flere dyr har fått ulovlig behandling som følge av at 

stoffer eller veterinærpreparater godkjent i henhold til Unionens regelverk til andre formål eller på andre vilkår enn dem 

som er fastsatt i nevnte regelverk, eller eventuelt i nasjonal rett, skal også anses å ha fått ulovlig behandling, med mindre 

vedkommende myndighet på anmodning fra den driftsansvarlige og på dennes regning samtykker i å gjennomføre 

ytterligere offentlig kontroll av dyr fra det eller de berørte partiene, som mistenkes å ha blitt ulovlig behandlet, for å fastslå 

at dyrene ikke har fått noen ulovlig behandling. 

4. I tilfelle det er fastslått ulovlig behandling i akvakultur, skal det tas prøver fra alle relevante dammer, innhegninger og bur. 

Dersom ulovlig behandling fastslås i akvakultur, og dersom prøven som tas fra en bestemt dam, en bestemt innhegning eller et 

bestemt bur, er positiv, skal alle dyrene i denne dammen, denne innhegningen eller dette buret anses å ha fått ulovlig 

behandling. 

5. Vedkommende myndighet skal gjennomføre regelmessig ytterligere offentlig kontroll i et tidsrom på minst 12 måneder 

fra den datoen da den manglende overholdelsen ble fastslått på driftsenheten eller driftsenhetene som hører inn under den 

samme driftsansvarliges ansvar, og av dyr og varer som tilhører den eller de berørte driftsenhetene. 

6. De driftsenhetene eller virksomhetene som forsyner den driftsenheten som berøres av manglende overholdelse, samt alle 

driftsenheter i samme forsyningskjede for dyr og fôrvarer som opprinnelses- eller avsenderenheten, kan omfattes av offentlig 

kontroll for å fastslå opprinnelsen til det aktuelle stoffet 

− under transport, distribusjon, salg eller innkjøp av farmakologisk virksomme stoffer, 

− under hele produksjons- og distribusjonskjeden for fôr, 

− i hele produksjonskjeden for dyr og produkter av animalsk opprinnelse. 

7. Dersom den driftsansvarlige unnlater å treffe alle nødvendige tiltak for å overholde pålegg fra vedkommende myndighet i 

samsvar med denne artikkelen, skal vedkommende myndighet treffe tiltak med samme virkning for den driftsansvarliges 

regning. 

Artikkel 7 

Krav til analysemetoder og prøvetaking 

Alle prøvene nevnt i denne forordningen skal tas og analyseres i samsvar med forordning (EU) 2017/625, kommisjonsvedtak 

1998/179/EF(15) og kommisjonsvedtak 2002/657/EF(16). 

Artikkel 8 

Tiltak for registrering, tillatelse og offisiell godkjenning 

Dersom besittelse, bruk eller framstilling av ikke-tillatte stoffer eller produkter er bekreftet, skal alle registreringer, tillatelser 

eller offisielle godkjenninger som innehas av den berørte virksomheten eller driftsansvarlige, oppheves midlertidig i et tidsrom 

som fastsettes av vedkommende myndighet. 

I tilfelle av gjentatte overtredelser skal disse tillatelsene eller godkjenningene tilbakekalles av vedkommende myndighet.  

I tilfelle av tilbakekalling skal den driftsansvarlige være pålagt å søke på nytt om den aktuelle registreringen, tillatelsen eller 

offisielle godkjenningen, og vise at de relevante kravene er oppfylt. 

  

(15) Kommisjonsvedtak 1998/179/EF av 23. februar 1998 om fastsettelse av nærmere regler for offisiell prøvetaking for overvåking av visse 

stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter (EFT L 65 av 5.3.1998, s. 31). 

(16) Kommisjonsvedtak 2002/657/EF av 14. august 2002 om gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn til analysemetoders ytelse og 

tolking av resultater (EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8). 
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Artikkel 9 

Administrativ bistand 

Dersom den manglende overholdelsen nevnt i artikkel 5 og 6 er fastslått for dyr eller produkter av animalsk opprinnelse som 

har sin opprinnelse i en annen medlemsstat, skal vedkommende myndighet som gjennomfører undersøkelsen, sende en melding 

om den fastslåtte manglende overholdelsen i samsvar med artikkel 105 og 106 i forordning (EU) 2017/625 og, ved behov, 

framsette en anmodning om administrativ bistand fra vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten i samsvar med artikkel 104 

i nevnte forordning. Vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal anvende artikkel 5 og 6 i denne forordningen på 

opprinnelses- eller avsenderenheten eller -virksomheten. 

Artikkel 10 

Henvisninger 

Henvisninger til artikkel 13, artikkel 15 nr. 3, artikkel 16 nr. 2 og 3, artikkel 17, artikkel 18 og artikkel 22–25 i direktiv 

96/23/EF skal forstås som henvisninger til denne forordningen og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegget. 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 19. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2123 

av 10. oktober 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for i hvilke 

tilfeller og på hvilke vilkår identitetskontroll og fysisk kontroll av visse varer kan gjennomføres på 

kontrollsteder og dokumentkontroll kan gjennomføres på en viss avstand fra grensekontrollstasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 53 nr. 1 bokstav a) og e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 oppretter en ramme for offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet for å verifisere at Unionens regelverk for den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden overholdes. Denne 

rammen omfatter offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen fra tredjestater. 

2) I denne forbindelse, for å sikre en effektiv gjennomføring av offentlig kontroll og en tilfredsstillende kontroll av risiko, 

bør vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen på visse vilkår kunne tillate gjennomføring av 

identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 

nr. 1 bokstav c) og e) i forordning (EU) 2017/625 på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen. 

3) Av samme grunner bør dette også gjelde for forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som 

omfattes av tiltak fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i nevnte forordning. 

4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009(2) og kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014(3) 

fastsetter blant annet regler for gjennomføring av identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av næringsmidler 

og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av disse forordningene, på et annet kontrollsted enn på det utpekte 

innførselsstedet. I gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014 fastsettes særlig vilkår for godkjenning av overføring av 

forsendelsen til et utpekt importsted for gjennomføring av identitetskontroll og fysisk kontroll, regler for dokumenter 

som skal ledsage forsendelsen til det utpekte importstedet, informasjonsplikt for vedkommende myndigheter på utpekte 

innførselssteder og for driftsansvarlige som er ansvarlige for forsendelsen, og regler i tilfelle den driftsansvarlige 

beslutter å endre det utpekte importstedet etter at forsendelsen har forlatt det utpekte innførselsstedet. Disse 

forordningene oppheves med virkning fra 14. desember 2019, og de nevnte bestemmelsene bør erstattes med denne 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 12.12.2019, s. 64 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009 av 24. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

med hensyn til strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse, og om endring av 

vedtak 2006/504/EF (EUT L 194 av 25.7.2009, s. 11). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014 av 13. august 2014 om særlige vilkår for import av visse produkter med 

opprinnelse i visse tredjestater som følge av risikoen for at produktene er forurenset av aflatoksiner og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 1152/2009 (EUT L 242 av 14.8.2014, s. 4). 
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forordningen. For å sikre at offentlig kontroll gjennomføres på en effektiv måte og at forsendelsene er tilstrekkelig 

sporbare, bør reglene fastsatt i denne forordningen også gjøre full bruk av mulighetene for utveksling av opplysninger 

om offentlig kontroll og sporbarheten til forsendelsene som informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll 

(IMSOC) eller eksisterende nasjonale systemer tilbyr. 

5) Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen bør på visse vilkår, på anmodning fra den driftsansvarlige, 

godkjenne overføringen av en forsendelse av varer til et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon som er utpekt 

for nevnte varekategori. I dette tilfellet bør den driftsansvarlige gi vedkommende myndigheter navnet og koden i 

TRACES-systemet (Trade Control and Expert System) for det kontrollstedet som forsendelsen skal overføres til. 

6) I det omfang det er nødvendig for å gjennomføre identitetskontroll og fysisk kontroll på en effektiv måte, bør 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen kunne anmode den driftsansvarlige om å overføre varene til et 

annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen. I slike tilfeller bør vedkommende myndigheter på grensekontroll-

stasjonen innhente samtykke fra den driftsansvarlige før de gir tillatelse til overføring til kontrollstedet. Den 

driftsansvarliges samtykke bør være påkrevd med hensyn til den driftsansvarliges transportkostnader eller for å unngå 

situasjoner der forsendelser som inneholder bedervelige varer, overføres til kontrollstedet som ikke ligger i en passende 

avstand fra grensekontrollstasjonen. 

7) For å begrense risikoen for dyrs eller menneskers helse bør overføringen av forsendelser av planter, planteprodukter og 

andre gjenstander samt av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse til kontrollstedet tillates på grunnlag av et 

tilfredsstillende resultat av dokumentkontroll på grensekontrollstasjonen. 

8) For å sikre sporbarheten til forsendelser bør vedkommende myndigheter på kontrollstedet underrette vedkommende 

myndigheter på grensekontrollstasjonen om forsendelsens ankomst. Dersom slike opplysninger mangler, bør 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen verifisere hos vedkommende myndigheter på kontrollstedet om 

forsendelsen har ankommet kontrollstedet, og dersom denne kontrollen viser at forsendelsen ikke har ankommet, bør de 

underrette tollmyndighetene og andre myndigheter nevnt i artikkel 75 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 og gjennomføre 

ytterligere undersøkelser for å fastslå hvor forsendelsen faktisk befinner seg. 

9) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å gjennomføre identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser 

av planter, planteprodukter og andre gjenstander på en effektiv måte, bør de overføres fra grensekontrollstasjonen til 

kontrollstedet. Overføringen bør skje på en måte som ikke fører til angrep på eller smitte til andre planter, 

planteprodukter eller andre gjenstander. Av samme grunn bør den driftsansvarlige sikre at emballasjen eller 

transportmiddelet er lukket eller forseglet under overføringen til kontrollstedet. I særlige tilfeller bør vedkommende 

myndigheter kunne tillate at emballasjen eller transportmiddelet for forsendelser av trevirke av bartrær ikke er lukket 

eller forseglet under transporten fra grensekontrollstasjonen til kontrollstedet, dersom særlige vilkår er oppfylt. I slike 

tilfeller skal trevirket av bartrær som inngår i forsendelsen, være dyrket eller produsert i et geografisk område i en 

tredjestat, dersom denne tredjestaten deler en landegrense med den medlemsstaten som vedkommende myndighet er 

ansvarlig for, og dersom det finnes opplysninger om at trevirket har samme plantehelsestatus i denne tredjestaten som i 

denne medlemsstaten. 

10) For å organisere en effektiv offentlig kontroll bør vedkommende myndigheter, herunder tollmyndigheter som 

medlemsstaten har gitt ansvaret for å gjennomføre offentlig kontroll til, eller vedkommende myndigheter på et annet 

kontrollsted enn grensekontrollstasjonen, kunne gjennomføre dokumentkontroll i en viss avstand fra grensekontroll-

stasjonen. 

11) For å sikre en effektiv gjennomføring av offentlig kontroll på andre innførselssteder til Unionen enn grensekontroll-

stasjonen, bør vedkommende myndigheter, herunder tollmyndigheter som medlemsstaten har gitt ansvaret for å 

gjennomføre offentlig kontroll til, kunne gjennomføre dokumentkontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og 

andre gjenstander som omfattes av mindre hyppig kontroll som fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1756/2004(4).  

  

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1756/2004 av 11. oktober 2004 om fastsettelse av nærmere vilkår for den dokumentasjonen som kreves og 

kriteriene for typen av og nivået for reduksjon av plantehelsekontrollene av visse planter, planteprodukter eller andre gjenstander oppført i 

del B i vedlegg V til rådsdirektiv 2000/29/EF (EUT L 313 av 12.10.2004, s. 6). 
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12) Kommisjonsbeslutning 2010/313/EU(5) tillater at det gjennomføres fysisk kontroll i henhold til forordning (EF)  

nr. 669/2009 i de godkjente lokalene til driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak på Kypros. På samme måte 

tillater kommisjonsbeslutning 2010/458/EU(6) at fysisk kontroll i henhold til forordning (EF) nr. 669/2009 

gjennomføres i de godkjente lokalene til driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak på Malta. Ettersom denne 

forordningen får anvendelse på de områdene som omfattes av disse beslutningene, bør beslutning 2010/313/EU og 

2010/458/EU oppheves med virkning fra anvendelsesdatoen for denne forordningen. 

13) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra denne datoen, av hensyn til konsekvens og rettssikkerhet. I samsvar med artikkel 165 nr. 4 i forordning (EU) 

2017/625 kan reglene fastsatt i artikkel 53 nr. 1 bokstav e) imidlertid først få anvendelse minst 12 måneder etter at de er 

vedtatt når det gjelder forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i 

samme forordning. Av samme grunn ville overgangstiltakene for de tilsvarende bestemmelsene i direktiv 2000/29/EF(7) 

ha vært påkrevd fram til 13. desember 2020. Dette tidsrommet på ett år er nødvendig for å gi de driftsansvarlige og 

vedkommende myndigheter mer tid til å gjennomføre særlige krav. 

14) Ettersom denne forordningen får anvendelse på områder som omfattes av kommisjonsdirektiv 2004/103/EF(8) for 

planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625, bør nevnte 

direktiv oppheves fra 14. desember 2020. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

1. Denne forordningen fastsetter regler for i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår vedkommende myndigheter kan gjennomføre 

a) identitetskontroll og fysisk kontroll på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen av 

i) forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 72 nr. 1 og artikkel 74 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031(9) og forsendelser av planter, planteprodukter og andre 

gjenstander som omfattes av et nødtiltak i henhold til rettsakter vedtatt i samsvar med artikkel 28 nr. 1, artikkel 30 

nr. 1, artikkel 40 nr. 3, artikkel 41 nr. 3, artikkel 49 nr. 1, artikkel 53 nr. 3 og artikkel 54 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 2016/2031.  

  

(5) Kommisjonsbeslutning 2010/313/EU av 7. juni 2010 om tillatelse til å gjennomføre fysisk kontroll i henhold til forordning (EF) 

nr. 669/2009 i de godkjente lokalene til driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak på Kypros (EUT L 140 av 8.6.2010, s. 28). 

(6) Kommisjonsbeslutning 2010/458/EU av 18. august 2010 om tillatelse til å gjennomføre fysisk kontroll i henhold til forordning (EF) 

nr. 669/2009 i de godkjente lokalene til driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak på Malta (EUT L 218 av 19.8.2010, s. 26). 

(7) Rådsdirektiv 2000/29/EF av 8. mai 2000 om beskyttelsestiltak mot innføring til Fellesskapet av organismer som er skadelige for planter 

eller planteprodukter og spredning av dem i Fellesskapet (EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1). 

(8) Kommisjonsdirektiv 2004/103/EF av 7. oktober 2004 om identitetskontroll og plantehelsekontroll av planter, planteprodukter eller andre 

gjenstander oppført i del B i vedlegg V til rådsdirektiv 2000/29/EF, som kan gjennomføres på et annet sted enn innførselsstedet til 

Fellesskapet eller på et sted i nærheten, og om fastsettelse av vilkårene knyttet til disse kontrollene (EUT L 313 av 12.10.2004, s. 16). 

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031 av 26. oktober 2016 om vernetiltak mot planteskadegjørere, om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om oppheving av rådsdirektiv 

69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 av 23.11.2016, s. 4). 
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ii) forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av tiltak fastsatt i rettsaktene 

nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625, 

b) dokumentkontroll i en viss avstand fra en grensekontrollstasjon av forsendelser av planter, planteprodukter og andre 

gjenstander nevnt i artikkel 72 nr. 1 og artikkel 74 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031. 

2. Vedkommende myndigheter som befinner seg i en viss avstand fra grensekontrollstasjonen, herunder på et annet 

kontrollsted enn grensekontrollstasjonen og på et innførselssted til Unionen, skal utføre oppgaver under og etter 

dokumentkontrollen, identitetskontrollen og den fysiske kontrollen i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning 

2019/2130(10). 

KAPITTEL I 

Identitetskontroll og fysisk kontroll som gjennomføres på andre kontrollsteder enn grensekontrollstasjoner 

Artikkel 2 

Vilkårene for å gjennomføre identitetskontroll og fysisk kontroll på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen 

1. Identitetskontroll og fysisk kontroll kan gjennomføres på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen, dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den driftsansvarlige har i sin forhåndsmelding i samsvar med artikkel 56 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, 

eller vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen har i det felles innførselsdokumentet om helse eller 

hygiene (CHED – Common Health Entry Document), angitt på hvilket kontrollsted det skal gjennomføres 

identitetskontroll og fysisk kontroll. 

b) Resultatet av dokumentkontrollen gjennomført av vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen er 

tilfredsstillende. 

c) Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen har registrert i CHED-dokumentet sin tillatelse til at 

forsendelsen kan overføres til kontrollstedet. 

d) Den driftsansvarlige har før forsendelsen forlater grensekontrollstasjonen, underrettet vedkommende myndigheter på 

det kontrollstedet der identitetskontroll og fysisk kontroll skal gjennomføres, om forventet tidspunkt for ankomst av 

forsendelsen og transportmiddelet ved å fylle ut og sende inn et eget CHED-dokument via informasjons-

styringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC). 

e) Den driftsansvarlige har transportert forsendelsen fra grensekontrollstasjonen til kontrollstedet under 

tollmyndighetenes tilsyn uten at varene er blitt losset under transporten. 

f) Den driftsansvarlige har sikret at forsendelsen ledsages til kontrollstedet av en kopi av CHED-dokumentet nevnt i 

bokstav c) i papirformat eller i elektronisk format. 

g) Den driftsansvarlige har sikret følgende: 

i) Forsendelsene av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 72 nr. 1 og artikkel 74 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 2016/2031 og forsendelsene av planter, planteprodukter og andre gjenstander som omfattes 

av et nødtiltak i henhold til rettsakter vedtatt i samsvar med artikkel 28 nr. 1, artikkel 30 nr. 1, artikkel 40 nr. 3, 

artikkel 41 nr. 3, artikkel 49 nr. 1, artikkel 53 nr. 3 og artikkel 54 nr. 3 i forordning (EU) 2016/2031, samt 

forsendelsene av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav e) og f) 

i forordning (EU) 2017/625 ledsages til kontrollstedet av en attestert kopi av de offisielle sertifikatene nevnt i 

artikkel 50 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, utstedt i samsvar med artikkel 50 nr. 2 i nevnte forordning.  

  

(10) Kommisjonens gjennomføringsforordning 2019/2130 av 25. november 2019 om fastsettelse av nærmere regler for de oppgavene som skal 

utføres under og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjonene (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 128). 
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ii) Forsendelsene av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av tiltak fastsatt i rettsaktene 

nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav e) og f) i forordning (EU) 2017/625, ledsages til kontrollstedet av en attestert 

kopi av resultatene av laboratorieundersøkelser utført av vedkommende myndigheter i tredjestaten, utstedt i 

samsvar med artikkel 50 nr. 2 i nevnte forordning. 

h) Den driftsansvarlige har oppgitt referansenummeret til CHED-dokumentet nevnt i bokstav c) i tolldeklarasjonen 

inngitt til tollmyndighetene med sikte på overføring av forsendelsen til kontrollstedet, og har stilt en kopi av dette 

CHED-dokumentet til rådighet for tollmyndighetene som nevnt i artikkel 163 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 952/2013(11). 

2. Kravet om at forsendelsen skal ledsages av en attestert kopi som nevnt i nr. 1 bokstav g) punkt i) og ii), får ikke 

anvendelse dersom de enkelte offisielle sertifikatene eller resultatene av laboratorieundersøkelser er sendt inn via IMSOC av 

vedkommende myndigheter i tredjestaten eller lastet opp i IMSOC av den driftsansvarlige, og vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen har kontrollert at de tilsvarer de originale sertifikatene eller resultatene av laboratorieanalyser. 

3. Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat forvalter et eksisterende nasjonalt system som registrerer resultatene 

av dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll, skal nr. 1 bokstav d) og h) ikke få anvendelse på forsendelser som 

sendes fra grensekontrollstasjonen til kontrollstedet i samme medlemsstat, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a) Opplysninger om forventet tidspunkt for forsendelsens ankomst til kontrollstedet og om type transportmiddel er 

tilgjengelige i det eksisterende nasjonale systemet. 

b) Det eksisterende nasjonale systemet oppfyller følgende vilkår: 

i) Det sikrer at tollmyndighetene og den driftsansvarlige får informasjon i god tid om tillatelsen nevnt i  

nr. 1 bokstav c), og at vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen får informasjon i god tid om at 

forsendelsen er ankommet kontrollstedet. 

ii) Det utveksler elektroniske data med IMSOC, herunder opplysninger om avvisning av forsendelser og 

opplysninger som gjør det mulig klart å identifisere hver forsendelse, for eksempel i form av et entydig 

referansenummer, 

iii) Det sikrer at CHED-dokumentet nevnt i nr. 1 bokstav c) bare kan ferdigstilles etter elektronisk datautveksling og 

bekreftelse fra IMSOC. 

Artikkel 3 

Identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som 

gjennomføres på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen 

1. Identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes 

av tiltakene fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625, kan gjennomføres av 

vedkommende myndigheter på et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, har anmodet vedkommende myndigheter på grensekontroll-

stasjonen om at identitetskontroll og fysisk kontroll gjennomføres på kontrollstedet som er utpekt for varekategorien i 

denne forsendelsen, og vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen tillater overføring av forsendelsen til 

nevnte kontrollsted. 

b) Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen har besluttet at identitetskontroll og fysisk kontroll skal 

gjennomføres på kontrollstedet som er utpekt for varekategorien i denne forsendelsen, og den driftsansvarlige 

motsetter seg ikke denne beslutningen. 

2. Identitetskontrollen og den fysiske kontrollen nevnt i nr. 1 skal gjennomføres av vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen har ikke gitt tillatelse som nevnt i nr. 1 bokstav a).  

  

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 

10.10.2013, s. 1). 
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b) Den driftsansvarlige motsetter seg beslutningen om å overføre forsendelsen til kontrollstedet nevnt i nr. 1 bokstav b). 

Artikkel 4 

Identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander som 

gjennomføres på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen 

1. Identitetskontroll og fysisk kontroll kan gjennomføres av vedkommende myndigheter på et annet kontrollsted enn 

grensekontrollstasjonen på forsendelser av 

a) planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 72 nr. 1 og artikkel 74 nr. 1 i forordning (EU) 

2016/2031, 

b) planter, planteprodukter og andre gjenstander som omfattes av et nødtiltak i henhold til rettsakter vedtatt i samsvar 

med artikkel 28 nr. 1, artikkel 30 nr. 1, artikkel 40 nr. 3, artikkel 41 nr. 3, artikkel 49 nr. 1, artikkel 53 nr. 3 og 

artikkel 54 nr. 3 i forordning (EU) 2016/2031. 

2. Identitetskontroll og fysisk kontroll nevnt i nr. 1 kan gjennomføres av vedkommende myndigheter på et annet kontrollsted 

enn en grensekontrollstasjon, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, har anmodet vedkommende myndigheter på grensekontroll-

stasjonen om at identitetskontroll og fysisk kontroll gjennomføres på et kontrollsted som er utpekt for varekategorien i 

denne forsendelsen, og vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen tillater overføring av forsendelsen til 

kontrollstedet. 

b) Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen har besluttet at identitetskontroll og fysisk kontroll skal 

gjennomføres på et kontrollsted som er utpekt for varekategorien i denne forsendelsen, og den driftsansvarlige 

motsetter seg ikke denne beslutningen. 

3. Identitetskontroll og fysisk kontroll nevnt i nr. 1 skal gjennomføres av vedkommende myndigheter på grense-

kontrollstasjonen, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen har ikke gitt tillatelse som nevnt i nr. 2 bokstav a). 

b) Den driftsansvarlige motsetter seg beslutningen om å overføre forsendelsen til kontrollstedet nevnt i nr. 2 bokstav b). 

Artikkel 5 

Særlige vilkår for identitetskontroll og fysisk kontroll på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen for 

forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander 

1. Identitetskontroll og fysisk kontroll kan gjennomføres på et kontrollsted for forsendelser nevnt i artikkel 4 nr. 1, forutsatt at 

operatøren har sikret at emballasjen eller transportmiddelet for forsendelser er lukket eller forseglet på en slik måte at de under 

overføringen til kontrollstedet ikke kan føre til angrep på eller smitte til andre planter, planteprodukter eller andre gjenstander av 

planteskadegjørere oppført på listen over EU-karanteneskadegjørere eller EU-regulerte ikke-karanteneskadegjørere nevnt i artikkel 

5 nr. 2 og artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031, og, når det gjelder vernesoner, av skadegjørere oppført på listen opprettet i 

henhold til artikkel 32 nr. 3 i nevnte forordning. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel tillate at emballasjen eller 

transportmiddelet for forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander ikke er lukket eller forseglet, dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Forsendelsen består av trevirke av bartrær dyrket eller produsert i et geografisk område i en tredjestat, dersom denne 

tredjestaten deler en landegrense med den medlemsstaten som vedkommende myndighet er ansvarlig for, og dersom 

det finnes opplysninger om at trevirket har samme plantehelsestatus i denne tredjestaten som i denne medlemsstaten. 

b) Forsendelsene av trevirke av bartrær transporteres til et kontrollsted som ligger i samme medlemsstat som 

grensekontrollstasjonen for innførsel.  
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c) Forsendelsene av trevirke av bartrær utgjør ingen spesifikk risiko for spredning av EU-karanteneskadegjørere, eller 

skadegjørere som omfattes av tiltak vedtatt i henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 2016/2031, under 

transport til kontrollstedet. 

d) Før de forlater territoriet til denne medlemsstaten, skal vedkommende myndighet sikre at slikt trevirke behandles på 

en slik måte at trevirket ikke utgjør en plantehelserisiko. 

3. Medlemsstatene som anvender bestemmelsene nevnt i nr. 2, skal 

a) underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om det berørte området i tredjestaten og om plantehelsestatusen 

for dette området, 

b) hvert år framlegge en rapport om omfanget av og resultatene av offentlig kontroll av trevirke av bartrær. 

Artikkel 6 

Oppgaver under og etter identitetskontroll og fysisk kontroll på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen 

1. Etter at vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen har tillatt eller truffet beslutning om overføring av 

forsendelsen til kontrollstedet angitt i CHED-dokumentet, skal den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, ikke 

framvise forsendelsen for identitetskontroll og fysisk kontroll på et annet kontrollsted enn det som er angitt i CHED-

dokumentet, med mindre vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen tillater overføring av forsendelsen til et annet 

kontrollsted i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

2. Vedkommende myndigheter på kontrollstedet skal bekrefte forsendelsens ankomst til vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen ved å fylle ut det CHED-dokumentet som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), i IMSOC. 

3. Vedkommende myndigheter på kontrollstedet skal ferdigstille det separate CHED-dokumentet nevnt i artikkel 2 nr. 1 

bokstav d), eller dersom artikkel 2 nr. 3 får anvendelse, det CHED-dokumentet som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c), ved at 

resultatet av identitetskontrollen og den fysiske kontrollen og enhver beslutning om forsendelsen som treffes i samsvar med 

artikkel 55 i forordning (EU) 2017/625, registreres i det. 

4. Den driftsansvarlige skal oppgi referansenummeret til det ferdigstilte CHED-dokumentet nevnt i nr. 3 i den 

tolldeklarasjonen som inngis til tollmyndighetene for forsendelsen, og stille en kopi av dette CHED-dokumentet til rådighet for 

tollmyndighetene som et underlagsdokument i samsvar med artikkel 163 i forordning (EU) nr. 952/2013. 

5. Dersom vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen ikke har mottatt noen bekreftelse fra vedkommende 

myndigheter på kontrollstedet, på at forsendelsen er ankommet innen 15 dager fra den dagen da det ble gitt tillatelse til 

overføring av en forsendelse til kontrollstedet, skal de 

a) verifisere hos vedkommende myndigheter på kontrollstedet om forsendelsen har ankommet kontrollstedet, 

b) dersom verifiseringen fastsatt i bokstav a) viser at forsendelsen ikke har ankommet kontrollstedet, underrette 

tollmyndighetene og andre myndigheter nevnt i artikkel 75 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, om at de ikke har 

mottatt bekreftelse på at forsendelsen har ankommet bestemmelsesstedet, 

c) gjennomføre ytterligere undersøkelser for å fastslå hvor varene faktisk befinner seg i samarbeid med tollmyndigheter 

og andre myndigheter som nevnt i artikkel 75 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625. 

KAPITTEL II 

Dokumentkontroll som gjennomføres på en viss avstand fra en grensekontrollstasjon 

Artikkel 7 

Dokumentkontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander som gjennomføres på en viss 

avstand fra en grensekontrollstasjon 

Dokumentkontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) 2017/625 som innføres til Unionen, kan gjennomføres av en av følgende:  
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a) Dersom forsendelser ankommer en grensekontrollstasjon, vedkommende myndigheter som befinner seg i en viss avstand 

fra grensekontrollstasjonen eller på et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon, forutsatt at de befinner seg i samme 

medlemsstat som grensekontrollstasjonen for forsendelsens ankomst. 

b) Dersom forsendelsen er underlagt mindre hyppig kontroll som fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav g) i 

forordning (EU) 2017/625, og ankommer et annet innførselssted enn grensekontrollstasjonen, vedkommende myndigheter 

på innførselsstedet til Unionen. 

Artikkel 8 

Vilkår for gjennomføring av dokumentkontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander som 

gjennomføres på en viss avstand fra en grensekontrollstasjon 

1. Gjennomføring av dokumentkontroll nevnt i nr. 7 skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 7 skal gjennomføre dokumentkontroll av 

i) offisielle sertifikater og resultater av laboratorieundersøkelser som er lastet opp i IMSOC av vedkommende 

myndigheter på grensekontrollstasjonen for forsendelsens ankomst, 

ii) offisielle sertifikater og resultatene av laboratorieundersøkelser som er lastet opp i IMSOC av den 

driftsansvarlige, dersom vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen har kontrollert at de tilsvarer de 

originale sertifikatene eller resultatene av laboratorieundersøkelsene, 

iii) offisielle sertifikater og resultatene av laboratorieundersøkelser som vedkommende myndigheter i tredjestater har 

sendt inn via IMSOC, eller 

iv) originaleksemplarer av offisielle sertifikater, dersom vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 7 er en del av 

den utpekte grensekontrollstasjonen som er nevnt i artikkel 4 nr. 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/1012(12). 

b) Den driftsansvarlige skal ikke transportere forsendelsen fra grensekontrollstasjonen til kontrollstedet for 

identitetskontroll og fysisk kontroll, før vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 7 har underrettet vedkommende 

myndigheter på grensekontrollstasjonen om at resultatene av dokumentkontrollen er tilfredsstillende. 

2. Dersom forsendelsen av planter, planteprodukter og andre gjenstander skal transporteres av den driftsansvarlige til et 

kontrollsted for gjennomføring av identitetskontroll og fysisk kontroll, får artikkel 2, 4 og 5 anvendelse. 

3. Den driftsansvarlige kan transportere en forsendelse av planter, planteprodukter og andre gjenstander fra grensekontroll-

stasjonen til et kontrollsted for gjennomføring av dokumentkontroll, forutsatt at kontrollstedet er under tilsyn av samme 

vedkommende myndighet som grensekontrollstasjonen. 

KAPITTEL III 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 9 

Oppheving 

1. Kommisjonsvedtak 2004/103/EØF oppheves med virkning fra 14. desember 2020. 

2. Kommisjonsbeslutning 2010/313/EU og 2010/458/EU oppheves med virkning fra 14. desember 2019. 

  

(12) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1012 av 12. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

gjennom unntak fra reglene for utpeking av kontrollsteder og fra minstekravene til grensekontrollstasjoner (EUT L 165 av 21.6.2019, s. 4). 
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Artikkel 10 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) artikkel 7 og 8 får anvendelse fra 14. desember 2020. 

Artikkel 2 nr. 3 får anvendelse til 13. desember 2023. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2124 

av 10. oktober 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for offentlig 

kontroll av forsendelser av dyr og varer i transitt, ved omlasting og videre transport gjennom Unionen, og 

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU)  

nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og kommisjonsvedtak 2007/777/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 

396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF)  

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 

92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 50 nr. 4, artikkel 51 nr. 1 bokstav a)–d, artikkel 71 nr. 1 bokstav 

c) og j) og artikkel 77 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 oppretter en ramme for offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet for å verifisere at Unionens regelverk for den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden overholdes. Denne 

rammen omfatter offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen fra tredjestater via utpekte 

grensekontrollstasjoner. 

2) Artikkel 50 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625 gir Kommisjonen myndighet til å vedta regler som fastsetter i hvilke tilfeller 

og på hvilke vilkår det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – Common Health Entry Document) skal 

ledsage forsendelser av dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede 

produkter, høy og halm og sammensatte produkter, planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 i 

forordning (EU) 2017/625 i transitt gjennom Unionen til bestemmelsesstedet. 

3) I henhold til artikkel 51 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 skal Kommisjonen fastsette i hvilke tilfeller og på 

hvilke vilkår vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjoner bør kunne tillate videre transport av forsendelser av 

næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse, planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47  

nr. 1 i nevnte forordning til deres endelige bestemmelsessted i påvente av resultatet av den fysiske kontrollen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 12.12.2019, s. 73 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

2020/EØS/80/20 
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4) Artikkel 51 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 2017/625 gir Kommisjonen myndighet til å fastsette i hvilke tilfeller og 

på hvilke vilkår identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser som omlastes, og av dyr som ankommer luftveien eller 

sjøveien og oppholder seg på samme transportmiddel med henblikk på videre transport, kan gjennomføres på en annen 

grensekontrollstasjon enn den for første ankomst til Unionen. For å sikre effektiv kontroll av forsendelser som omlastes, er 

det nødvendig å fastsette frister og ordninger som skal gjelde når vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen 

gjennomfører dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll. 

5) I henhold til artikkel 51 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) 2017/625 skal Kommisjonen fastsette i hvilke tilfeller og på 

hvilke vilkår transitt gjennom Unionen av forsendelser av dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, 

animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter, planter, planteprodukter og andre 

gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 bør være tillatt. Den fastsetter også at Kommisjonen skal 

fastsette regler for visse former for offentlig kontroll som skal gjennomføres på grensekontrollstasjoner av slike 

forsendelser, herunder i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår varer kan lagres midlertidig i tollagre, lagre i frisoner, 

midlertidige lagringsanlegg og lagre som har spesialisert seg på å levere varer til NATOs eller De forente staters 

militærbaser. 

6) Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjoner bør kunne tillate videre transport til det endelige 

bestemmelsesstedet i påvente av resultatene av laboratorieanalyser og laboratorieundersøkelser av forsendelser av 

næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i 

forordning (EU) 2017/625, og av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 

bokstav c) og e) i nevnte forordning. Næringsmiddelet eller fôret som utgjør slike forsendelser, kan være oppført på listen 

over varer som omfattes av midlertidig strengere offentlig kontroll ved innførsel til Unionen fastsatt i henhold til artikkel 47 

nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, eller kan omfattes av et nødtiltak i henhold til rettsakter vedtatt i samsvar med 

artikkel 53 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(2) eller være underlagt ytterligere 

vilkår for innførsel til Unionen fastsatt i rettsaktene vedtatt i samsvar med artikkel 126 i forordning (EU) 2017/625 eller 

særlige vilkår for innførsel til Unionen fastsatt i rettsaktene vedtatt i samsvar med artikkel 128 i forordning (EU) 2017/625. 

7) Tillatelse til videre transport bør være underlagt vilkår for å sikre en tilfredsstillende kontroll av risiko. For å begrense 

mulige risikoer for menneskers helse eller plantehelsen bør forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk 

opprinnelse som omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625, og 

forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) og e), transporteres til og 

lagres ved anlegg for videre transport på det endelige bestemmelsesstedet utpekt av medlemsstatene i påvente av resultatene 

av laboratorieanalyser og laboratorieundersøkelser. 

8) Anleggene for videre transport bør være tollagre eller midlertidige lagringssteder som er tillatt, utpekt eller godkjent i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(3), og for å sikre næringsmiddel- og fôrvarehygiene 

bør de registreres hos vedkommende myndigheter som fastsatt i henholdsvis europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004(4) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005(5). 

9) Risikoer for dyrehelsen forbundet med forsendelser av dyr fra tredjestater som ankommer luftveien eller sjøveien og 

oppholder seg på samme transportmiddel for videre forsendelse til tredjestaten eller en annen medlemsstat, og som er 

beregnet på å bringes i omsetning i Unionen eller på transitt gjennom Unionen, er lavere enn de som er forbundet med 

andre forsendelser av dyr, herunder forsendelser som omlastes i havner eller lufthavner. Dersom det ikke er mistanke om 

manglende overholdelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, bør identitetskontroll og fysisk 

kontroll av disse dyrene gjennomføres på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. I tillegg bør det gjennomføres 

dokumentkontroll på grensekontrollstasjonen, herunder grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen der dyr framvises 

for offentlig kontroll og gjennom hvilken de føres inn i Unionen for deretter å bringes i omsetning eller sendes i transitt 

gjennom Unionens territorium.  

  

(2) 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 

10.10.2013, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene (EUT L 35 av 

8.2.2005, s. 1). 



Nr. 80/344 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

10) Langvarig transport på samme transportmiddel kan være skadelig for dyrenes velferd. For å sikre at kravene til dyrevelferd 

overholdes under transport, bør bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(6) få anvendelse fram til forsendelsen av 

dyr når grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 

11) For å hindre innførsel av dyresykdommer i Unionen er det nødvendig å gjennomføre dokumentkontroll, identitetskontroll 

og fysisk kontroll av omlastede forsendelser av dyr i havner eller lufthavner på grensekontrollstasjonen der den første 

omlastingen finner sted. 

12) Idet det tas hensyn til risikoen for menneskers og dyrs helse forbundet med omlastede forsendelser av produkter av 

animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte 

produkter, og behovet for å sikre en effektiv gjennomføring av offentlig kontroll av slike forsendelser, bør det fastslås innen 

hvilken frist vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for omlasting bør ha gjennomført dokumentkontroll. 

Starten på omlastingsperioden bør regnes fra det tidspunktet forsendelsen ankommer havnen eller lufthavnen i 

medlemsstaten. Dersom det er mistanke om manglende overholdelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 

2017/625, bør vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for omlasting gjennomføre dokumentkontroll, 

identitetskontroll og fysisk kontroll. 

13) For å sikre at offentlig kontroll gjennomføres på en effektiv måte samtidig som det tas hensyn til de risikoene for 

plantehelse som er forbundet med omlastede forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 

47 nr. 1 bokstav c) og e) i forordning (EU) 2017/625, bør det fastsettes frister for når dokumentkontroll kan gjennomføres 

av vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for omlasting. Starten på omlastingsperioden bør regnes fra det 

tidspunktet forsendelsen ankommer havnen eller lufthavnen i medlemsstaten. Dersom det er mistanke om manglende 

overholdelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, bør vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen for omlasting gjennomføre dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll. 

14) Det bør fastsettes at med mindre alle kontroller av omlastede forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander 

nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) og e) i forordning (EU) 2017/625 som er beregnet på å bringes i omsetning i Unionen, er 

blitt gjennomført på grensekontrollstasjonen for omlasting på grunnlag av mistanke om manglende overholdelse av reglene 

nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, bør vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel 

til Unionen gjennomføre dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll. 

15) For å redusere den administrative byrden bør de driftsansvarlige som er ansvarlige for forsendelser som omlastes, kunne 

oversende til vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for omlasting, opplysninger om identifikasjon og 

plassering av varene i havnen eller lufthavnen, beregnet ankomsttid, beregnet avgangstid og bestemmelsesstedet for 

forsendelsen. I slike tilfeller bør medlemsstatene være utstyrt med et informasjonssystem som lar dem få innsyn i 

opplysningene framlagt av de driftsansvarlige, og verifisere at fristene for gjennomføring av dokumentkontroll ikke er 

overskredet. 

16) Risikoene for menneskers og dyrs helse er lave for næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av 

tiltak eller rettsakter nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625, som omlastes fra et fartøy 

eller et luftfartøy under tollmyndighetenes tilsyn til et annet fartøy eller luftfartøy i samme havn eller lufthavn. Det bør 

derfor fastsettes at i dette tilfellet bør dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll ikke gjennomføres på 

grensekontrollstasjonen for omlasting, men på et senere tidspunkt på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. Den 

driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, bør følgelig gi forhåndsmelding om forsendelsenes ankomst ved å fylle 

ut og sende inn den relevante delen av CHED-dokumentet via informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC) 

for overføring til vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel. 

17) For å verne dyrs helse og velferd bør forsendelser av dyr i transitt fra en tredjestat til en annen tredjestat som passerer 

gjennom Unionens territorium under tollmyndighetenes tilsyn, gjennomgå dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk 

kontroll på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen, og slik transitt bør bare være tillatt dersom resultatet av 

disse kontrollene var tilfredsstillende.  

  

(6) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/345 

 

18) For å verne menneskers og dyrs helse bør forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, 

animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter i transitt fra en tredjestat til en annen 

tredjestat, og som passerer gjennom Unionens territorium, gjennomgå dokumentkontroll og identitetskontroll på 

grensekontrollstasjonen. Slik transitt bør tillates på visse vilkår, herunder at resultatet av kontrollen på 

grensekontrollstasjonen var tilfredsstillende, for å sikre en tilfredsstillende kontroll av risiko ved grensen og under transitt, 

og i siste instans sikre at disse varene forlater Unionens territorium. 

19) For å verne plantehelsen bør forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47  

nr. 1 bokstav c) og e) i forordning (EU) 2017/625 i transitt fra en tredjestat til en annen tredjestat, og som passerer gjennom 

Unionens territorium, gjennomgå risikobasert dokumentkontroll og fysisk kontroll på grensekontrollstasjonen. Slik transitt 

bør tillates på visse vilkår, herunder at resultatet av kontrollen på grensekontrollstasjonen var tilfredsstillende. 

20) I visse tilfeller kan forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, 

avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter i transitt fra en tredjestat til en annen tredjestat, og som 

passerer gjennom Unionens territorium, lagres midlertidig i lagre. For å sikre sporbarheten til slike forsendelser bør slik 

midlertidig lagring bare finne sted i lagre godkjent av vedkommende myndigheter i medlemsstatene, og som oppfyller 

hygienekravene fastsatt og nevnt i forordning (EF) nr. 852/2004 og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(7). 

21) Av klarhetshensyn bør medlemsstatene føre og ajourføre i IMSOC en liste over alle godkjente lagre, med angivelse av navn 

og adresse, hvilken kategori av varer de er godkjent for, og godkjenningsnummeret. Det godkjente lageret bør omfattes av 

regelmessig offentlig kontroll som utføres av vedkommende myndigheter, for å sikre at vilkårene for godkjenning av dem 

fortsatt overholdes. 

22) For å sikre at forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede 

produkter, høy og halm og sammensatte produkter faktisk leveres om bord på fartøyer, herunder militære fartøyer, som 

forlater Unionen, bør vedkommende myndighet i bestemmelseshavnen eller representanten for skipsføreren, når 

forsendelsen er levert, bekrefte levering til vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen 

eller til lageret der slike varer er blitt lagret midlertidig. En slik bekreftelse bør gis ved å kontrasignere det offisielle 

sertifikatet eller gjennom elektronisk signatur. Dersom forsendelser ikke leveres til fartøyet fordi de ikke nådde fartøyet i 

havnen eller på grunn av logistikkproblemer, bør vedkommende myndighet for lageret eller grensekontrollstasjonen for 

innførsel til Unionen kunne tillate at forsendelsen sendes tilbake til avsenderstedet. 

23) På grunn av de geografiske forholdene i noen medlemsstater, skjer transitt av dyr og varer på særlige vilkår fastsatt i reglene 

for innførsel til Unionen av visse dyr, formeringsmateriale, animalske biprodukter og produkter av animalsk opprinnelse. 

Særlige kontrollprosedyrer og -vilkår er derfor nødvendige for å støtte gjennomføringen av disse kravene. 

24) Det er nødvendig å fastsette på hvilke vilkår forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, 

animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter som har fått tillatelse til transitt 

gjennom Unionens territorium, men som avvises av bestemmelsesmedlemsstaten, kan sendes direkte tilbake til 

grensekontrollstasjonen som ga tillatelse til transitt gjennom Unionen, eller til lagrene der slike varer ble oppbevart på 

Unionens territorium før de ble avvist av tredjestaten.  

  

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 
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25) Som følge av risikoene for menneskers og dyrs helse og velferd, bør forsendelser av dyr, produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter som 

flyttes fra Unionens territorium til en annen del av Unionens territorium, og som passerer gjennom en tredjestats 

territorium, gjennomgå dokumentkontroll og identitetskontroll før de gjeninnføres til Unionen av vedkommende 

myndigheter på grensekontrollstasjonen. Planter, planteprodukter og andre gjenstander som er pakket og transportert på 

tilstrekkelig vis som nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031(8), bør ikke 

gjennomgå kontroll på grensekontrollstasjonen for gjeninnførsel, på grunn av lav risiko for innføring av skadelige 

organismer. 

26) For å sikre god kommunikasjon og ansvarsfordeling mellom ulike myndigheter og driftsansvarlige bør den relevante delen 

av CHED-dokumentet fylles ut. Del I bør fylles ut av den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, og overføres til 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjon før forsendelsen ankommer. Del II bør fylles ut av vedkommende 

myndigheter så snart kontrollene nevnt i denne forordningen er gjennomført, og det er truffet en beslutning om 

forsendelsen, og den er registrert i denne delen. Del III bør fylles ut av vedkommende myndigheter på grensekontrolls-

tasjonen for utførsel eller det endelige bestemmelsesstedet eller av den lokale vedkommende myndigheten så snart 

kontrollene nevnt i denne forordningen er gjennomført. 

27) For å sikre at forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede 

produkter, høy og halm og sammensatte produkter som kommer fra Kroatias territorium og sendes i transitt gjennom 

Bosnia-Hercegovinas territorium ved Neum («Neum-korridoren»), er intakte før de innføres til Kroatias territorium 

gjennom innførselsstedene Klek eller Zaton Doli, bør vedkommende myndighet gjennomføre kontroll av kjøretøyenes eller 

transportcontainernes forseglinger, og registrere datoen og klokkeslettet for avgang og ankomst for kjøretøyene som 

transporterer varene. 

28) Når forsendelser av visse varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b), c), d) e) og f) i forordning (EU) 2017/625 er beregnet på 

å bringes i omsetning i Unionen eller på transitt gjennom Unionen, fastsetter Unionens regelverk i visse tilfeller at 

transporten av dem fra grensekontrollstasjonen for ankomst til virksomheten på bestemmelsesstedet eller til 

grensekontrollstasjonen for utførsel, samt deres ankomst til bestemmelsesstedet, skal overvåkes. For å unngå enhver risiko 

for folkehelsen og dyrehelsen bør vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen 

overvåke at forsendelsene ankommer bestemmelsesstedet innen 15 dager. 

29) Ett av formålene med forordning (EU) 2017/625 er å samle regler i en enkelt rettsakt snarere enn spredt på flere rettsakter, 

for å gjøre det lettere å forstå og anvende disse reglene. Denne forordningen følger samme framgangsmåte og gjør at det 

ikke er behov for en rekke krysshenvisninger mellom forskjellige rettsakter, og bidrar dermed til økt gjennomsiktighet. 

Forskjellige utfyllende regler fastsatt i dette utkastet til rettsakt henger sammen og skal anvendes parallelt. Dette gjelder 

særlig reglene for transitt, og disse reglene får anvendelse fra samme dato. Ved at disse utfyllende reglene fastsettes i en 

enkelt rettsakt unngås også risikoen for at reglene overlapper hverandre. 

30) Kommisjonsvedtak 2000/208/EF(9), kommisjonsvedtak 2000/571/EF(10) og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2011/215/EU(11) fastsetter regler for områder som hører inn under denne forordningens virkeområde. For å unngå at 

reglene overlapper hverandre, bør nevnte rettsakter oppheves.  

  

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031 av 26. oktober 2016 om vernetiltak mot planteskadegjørere, om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om oppheving av rådsdirektiv 

69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 av 23.11.2016, s. 4). 

(9) Kommisjonsvedtak 2000/208/EF av 24. februar 2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 97/78/EF med 

hensyn til transitt på vei av produkter av animalsk opprinnelse fra en tredjestat til en annen tredjestat gjennom Det europeiske fellesskap 

(EFT L 64 av 11.3.2000, s. 20). 

(10) Kommisjonsvedtak 2000/571/EF av 8. september 2000 om fastsettelse av nærmere regler for veterinærkontroll av produkter fra tredjestater 

som innføres til frisoner, frilagre, tollagre eller til leverandører som forsyner fartøyer i internasjonal sjøfart (EUT L 240 av 23.9.2000,  

s. 14). 

(11) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/215/EU av 4. april 2011 om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til 

omlasting på grensekontrollstasjonen ved innførsel av produktforsendelser beregnet på import til Unionen eller på tredjestater (EUT L 90 

av 6.4.2011, s. 50). 
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31) Kommisjonsvedtak 2007/777/EF(12), kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(13), kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1251/2008(14), kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009(15), kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(16), kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 605/2010(17), forordning (EU) nr. 142/2011, kommisjonsforordning (EU) nr. 28/2012(18) og 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759(19) bør endres for å sikre at reglene fastsatt i nevnte rettsakter 

er i samsvar med reglene fastsatt i denne forordningen. 

32) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

Formål, virkeområde og definisjoner 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordningen fastsetter følgende: 

a) Regler for i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår vedkommende myndigheter på en grensekontrollstasjon kan tillate 

videre transport av forsendelser av følgende kategorier av varer til det endelige bestemmelsesstedet i Unionen i 

påvente av resultatene av laboratorieanalyser og laboratorieundersøkelser som gjennomføres innenfor rammen av 

fysisk kontroll nevnt i artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625: 

i) Planter, planteprodukter og andre gjenstander oppført på listene opprettet i henhold til artikkel 72 nr. 1 og artikkel 

74 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031. 

ii) Planter, planteprodukter og andre gjenstander som omfattes av et nødtiltak nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav e) i 

forordning (EU) 2017/625. 

iii) Næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av tiltak fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 47 

nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625.  

  

(12) Kommisjonsvedtak 2007/777/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår samt sertifikatmaler for import fra 

tredjestater av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på konsum og om oppheving av vedtak 2005/432/EF 

(EUT L 312 av 30.11.2007, s. 49). 

(13) Kommisjonsforordning (EU) nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en liste over tredjestater, territorier, soner eller områder fra 

hvilke fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og føres i transitt gjennom Fellesskapet, og om krav til veterinærattester (EUT L 226 av 

23.8.2008, s. 1). 

(14) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og 

krav til utstedelse av sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse som bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet, og om 

utarbeiding av en liste over smittebærende arter (EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41). 

(15) Kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009 av 9. februar 2009 om fastsettelse av en liste over tredjestater eller deler av tredjestater med sikte 

på import til eller transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt fra viltlevende dyr av leporidefamilien, viltlevende landpattedyr og 

oppdrettskaniner, og om krav om utstedelse av veterinærattest (EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12). 

(16) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er 

godkjent med hensyn til innførsel til Den europeiske union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav om utstedelse av veterinærattest (EUT 

L 73 av 20.3.2010, s. 1). 

(17) Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 av 2. juli 2010 om fastsettelse av dyre- og folkehelsevilkår og utstedelse av veterinærattest ved 

innførsel til Den europeiske union av rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter beregnet på konsum (EUT L 175 av 

10.7.2010, s. 1). 

(18) Kommisjonsforordning (EU) nr. 28/2012 av 11. januar 2012 om fastsettelse av krav til utstedelse av sertifikater for import til og transitt 

gjennom Unionen av visse sammensatte produkter og om endring av vedtak 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009 (EUT L 12 av 

14.1.2012, s. 1). 

(19) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 av 28. april 2016 om utarbeiding av lister over tredjestater, deler av tredjestater 

og territorier som medlemsstatene skal godkjenne innførsel til Unionen fra av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum, om fastsettelse av krav til utstedelse av sertifikater, om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og om oppheving av vedtak 

2003/812/EF (EUT L 126 av 14.5.2016, s. 13). 
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b) Regler for i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr som ankommer luftveien 

eller sjøveien og oppholder seg på samme transportmiddel med henblikk på videre transport, kan gjennomføres på en 

annen grensekontrollstasjon enn den for første ankomst til Unionen. 

c) Særlige regler for offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner av forsendelser av dyr som omlastes, og følgende 

kategorier av varer: 

i) Produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og 

halm og sammensatte produkter. 

ii) Planter, planteprodukter og andre gjenstander oppført på listene opprettet i henhold til artikkel 72 nr. 1 og 

artikkel 74 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031. 

iii) Planter, planteprodukter og andre gjenstander som omfattes av et nødtiltak fastsatt i de artiklene i forordning 

(EU) 2016/2031 som er nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625. 

iv) Næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av tiltak eller rettsakter nevnt i artikkel 47  

nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625. 

d) Særlige regler for kontroll av forsendelser i transitt av dyr og av følgende kategorier av varer: 

i) Produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og 

halm og sammensatte produkter. 

ii) Planter, planteprodukter og andre gjenstander oppført på listene opprettet i henhold til artikkel 72 nr. 1 og 

artikkel 74 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031. 

iii) Planter, planteprodukter og andre gjenstander som omfattes av et nødtiltak fastsatt i artikkel 47 nr. 1 bokstav e) i 

forordning (EU) 2017/625). 

2. Denne forordningen får anvendelse på virveldyr og virvelløse dyr, med unntak av 

a) kjæledyr som definert i artikkel 4 nr. 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429(20), og 

b) virvelløse dyr beregnet på vitenskapelige formål som nevnt i artikkel 3 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/2122(21). 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «felles innførselsdokument om helse eller hygiene» eller «CHED-dokument» det felles innførselsdokumentet som brukes 

til å forhåndsmelde forsendelsens ankomst til grensekontrollstasjonen, og til å registrere resultatet av offentlig kontroll 

som er gjennomført og beslutninger som vedkommende myndigheter har truffet om forsendelsen som det ledsager, 

2) «forsendelser som omlastes» forsendelser av dyr eller varer som innføres til Unionen via sjøveien eller luftveien fra en 

tredjestat, når disse dyrene eller varene forflyttes fra et fartøy eller et luftfartøy og transporteres under tollmyndighetenes 

tilsyn til et annet fartøy eller luftfartøy i samme havn eller lufthavn med henblikk på videre transport, 

3) «lager» 

a) et tollager, et lager i en frisone, et midlertidig lagringssted som er godkjent, tillatt eller utpekt i samsvar med 

henholdsvis artikkel 147 nr. 1, artikkel 240 nr. 1 og artikkel 243 nr. 1 i forordning (EU) nr. 952/2013, eller 

b) et lager som har spesialisert seg på levere varer til NATOs eller De forente staters militærbaser,  

  

(20) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 

(21) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2122 av 10. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

med hensyn til visse kategorier av dyr og varer som er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, når det gjelder særlig 

kontroll av passasjerenes personlige bagasje og av små vareforsendelser som sendes til fysiske personer og ikke er beregnet på å bringes i 

omsetning, og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 45). 
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4) «videre transport» forflytning av forsendelser av varer fra en grensekontrollstasjon til deres endelige bestemmelsessted i 

Unionen i påvente av resultatene av laboratorieanalyser og laboratorieundersøkelser, 

5) «anlegg for videre transport» det anlegget på bestemmelsesstedet i Unionen eller på et sted som hører inn under 

ansvarsområdet til samme vedkommende myndighet som det endelige bestemmelsesstedet, utpekt av bestemmelses-

medlemsstaten til lagring av forsendelser av varer som skal transporteres videre før de frigis for fri omsetning, 

6) «informasjonsstyringssystem for offentlig kontroll» eller «IMSOC» informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll 

nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625, 

7) «grensekontrollstasjon for innførsel til Unionen» den grensekontrollstasjonen der dyr og varer framvises for offentlig 

kontroll og gjennom hvilken de ankommer Unionen for deretter å bringes i omsetning eller sendes i transitt gjennom 

Unionens territorium, og som kan være grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen, 

8) «EU-regulert ikke-karanteneskadegjører» en skadegjører som oppfyller alle vilkårene oppført i artikkel 36 i forordning 

(EU) 2016/2031, 

9) «godkjent lager» et lager som er godkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 23 i denne forordningen, 

10) «egg som er fri for spesifiserte sykdomsframkallende mikroorganismer» rugeegg som stammer fra kyllingflokker som er 

fri for spesifiserte sykdomsframkallende mikroorganismer, som beskrevet i Den europeiske farmakopé(22), og som 

utelukkende er beregnet på diagnostikk, forskning eller farmasøytisk bruk. 

KAPITTEL II 

Videre transport av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander samt av næringsmidler og fôr av 

ikke-animalsk opprinnelse nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) 

AVSNITT 1 

Vilkår for videre transport 

Artikkel 3 

Den driftsansvarliges forpliktelser før det kan gis tillatelse til videre transport 

1. Anmodninger om tillatelse til videre transport skal leveres av den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelser av 

varer nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) til vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen, før 

forsendelsen ankommer grensekontrollstasjonen. En slik anmodning skal framsettes ved å gi melding som nevnt i artikkel 56 

nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 ved å fylle ut del I i CHED-dokumentet. 

2. For forsendelser av varer nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) som er valgt ut for prøvetaking og laboratorieanalyser på 

grensekontrollstasjonen, kan den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsene, anmode vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen om tillatelse til videre transport, ved å fylle ut del I i CHED-dokumentet. 

Artikkel 4 

Tillatelse til videre transport 

Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen kan tillate videre transport av forsendelser av 

varer nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Resultatet av dokumentkontroller, identitetskontroller og fysiske kontroller som gjennomføres på grensekontrollstasjonen, 

bortsett fra laboratorieanalyser og laboratorieundersøkelser som gjennomføres innenfor rammen av disse fysiske 

kontrollene, er tilfredsstillende. 

b) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, har anmodet om videre transport som fastsatt i artikkel 3.  

  

(22) http://www.edqm.eu (siste utgave). 



Nr. 80/350 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

Artikkel 5 

Den driftsansvarliges forpliktelser etter at det er gitt tillatelse til videre transport 

Når vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen tillater videre transport av forsendelsene 

av varer nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a), skal den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, 

a) fylle ut del I av et eget CHED-dokument for den samme forsendelsen, som i IMSOC er knyttet til det CHED-dokumentet 

som er nevnt i artikkel 3, ved å angi i dokumentet transportmiddelet og datoen for forsendelsens ankomst til det valgte 

anlegget for videre transport, 

b) sende inn CHED-dokumentet nevnt i bokstav a) via IMSOC for overføring til vedkommende myndigheter på den 

grensekontrollstasjonen som har gitt tillatelse til videre transport. 

Artikkel 6 

Vilkår for transport og lagring av forsendelser som skal transporteres videre 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen som har fått tillatelse til videre transport i samsvar med artikkel 4, 

skal sikre 

a) at forsendelsen under transport til og lagring i anlegget for videre transport, ikke endres ulovlig på noen måte, 

b) at forsendelsen ikke på noen måte endres, bearbeides eller skiftes ut, eller at emballasjen ikke endres, 

c) at forsendelsen ikke forlater anlegget for videre transport i påvente av at vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen treffer beslutning i samsvar med artikkel 55 i forordning (EU) 2017/625. 

2. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal transportere forsendelsen under tollmyndighetenes tilsyn 

direkte fra grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen til anlegget for videre transport, uten at varene omlastes under 

transporten, og skal lagre dem i anlegget for videre transport. 

3. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal sikre at emballasjen eller transportmiddelet for forsendelsen 

av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i) og ii) er lukket eller forseglet på en slik 

måte at de under transporten til og lagringen i anlegget for videre transport 

a) ikke fører til angrep på eller smitte til andre planter, planteprodukter eller andre gjenstander av planteskadegjørere 

oppført på listen over EU-karanteneskadegjørere eller EU-regulerte ikke-karanteneskadegjørere, 

b) ikke blir angrepet eller smittet av ikke-karanteneskadegjørere. 

4. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal sikre at en kopi på papir eller i elektronisk form av CHED-

dokumentet nevnt i artikkel 3 ledsager forsendelsen fra grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen til anlegget for videre 

transport. 

5. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal underrette vedkommende myndigheter på det endelige 

bestemmelsesstedet om forsendelsens ankomst til anlegget for videre transport. 

6. Etter at vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen har tillatt videre transport av 

forsendelsen til anlegget for videre transport, skal den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, ikke transportere 

forsendelsen til et annet anlegg for videre transport enn det som er angitt i CHED-dokumentet, med mindre vedkommende 

myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen tillater endringen i samsvar med artikkel 4, og forutsatt at 

vilkårene fastsatt i nr. 1–5 i denne artikkelen er oppfylt. 

Artikkel 7 

Oppgaver som skal utføres av vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen etter at det er gitt tillatelse til 

videre transport 

1. Når vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen gir tillatelse til videre transport av en 

forsendelse i samsvar med artikkel 4, skal de underrette vedkommende myndigheter på det endelige bestemmelsesstedet om 

transport av forsendelsen ved å sende inn CHED-dokumentet nevnt i artikkel 3 i IMSOC.  
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2. Når CHED-dokumentet nevnt i artikkel 5 i denne forordningen er ferdigstilt i samsvar med artikkel 56 nr. 5 i forordning 

(EU) 2017/625, skal vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen umiddelbart underrette 

vedkommende myndigheter på det endelige bestemmelsesstedet gjennom IMSOC. 

3. Dersom forsendelsen ikke overholder reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, skal vedkommende 

myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen treffe tiltak i samsvar med artikkel 66 nr. 3–6 i nevnte 

forordning. 

4. Dersom vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen ikke har mottatt bekreftelse fra 

vedkommende myndigheter på bestemmelsesstedet om at forsendelsen er ankommet, innen 15 dager fra den datoen da det ble 

gitt tillatelse til videre transport av forsendelsen til anlegget for videre transport, skal de 

a) verifisere hos vedkommende myndigheter på bestemmelsesstedet om forsendelsen har ankommet anlegget for videre 

transport eller ikke, 

b) underrette tollmyndighetene om at forsendelsen ikke har ankommet, 

c) gjennomføre ytterligere undersøkelser for å fastslå hvor forsendelsen faktisk befinner seg, i samarbeid med 

tollmyndigheter og andre myndigheter i samsvar med artikkel 75 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 8 

Oppgaver som skal utføres av vedkommende myndigheter på det endelige bestemmelsesstedet 

1. Vedkommende myndigheter på det endelige bestemmelsesstedet skal bekrefte at forsendelsen har ankommet anlegget for 

videre transport ved å fylle ut del III i CHED-dokumentet nevnt i artikkel 3 i IMSOC. 

2. Vedkommende myndigheter på det endelige bestemmelsesstedet skal holde tilbake forsendelser som ikke overholder 

reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 i samsvar med artikkel 66 nr. 1 i nevnte forordning, og skal treffe 

alle nødvendige tiltak for å anvende tiltakene pålagt av vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen i samsvar med 

artikkel 66 nr. 3 og 4 i nevnte forordning. 

AVSNITT 2 

Anlegg for videre transport 

Artikkel 9 

Vilkår for utpeking av anlegg for videre transport 

1. Medlemsstatene kan utpeke anlegg for videre transport for forsendelser av én eller flere kategorier av varer som nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav a), forutsatt at de oppfyller følgende krav: 

a) De er tollagre eller midlertidige lagringsanlegg som nevnt i henholdsvis artikkel 240 nr. 1 og artikkel 147 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 952/2013. 

b) Dersom utpekingen gjelder 

i) næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) iii) i denne forordningen, er anlegg 

for videre transport registrert hos vedkommende myndighet som fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 852/2004, 

ii) fôr av ikke-animalsk opprinnelse nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) iii) i denne forordningen, er anlegg for videre 

transport registrert hos vedkommende myndighet som fastsatt i artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 183/2005. 

c) De har nødvendig teknologi og utstyr for at IMSOC skal kunne drives effektivt.  
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2. Dersom anlegg for videre transport ikke lenger oppfyller kravene nevnt i nr. 1, skal medlemsstatene 

a) midlertidig oppheve utpekingen i påvente av gjennomføringen av korrigerende tiltak, eller tilbakekalle utpekingen 

permanent for alle eller noen av kategoriene av varer som utpekingen omfattet, 

b) sikre at opplysningene om anlegg for videre transport nevnt i artikkel 10, ajourføres i samsvar med dette. 

Artikkel 10 

Registrering av utpekte anlegg for videre transport i IMSOC 

Medlemsstatene skal føre og ajourføre i IMSOC listen over anlegg for videre transport som er utpekt i samsvar med artikkel 9 

nr. 1, og gi følgende opplysninger: 

a) Navn og adresse til anlegget for videre transport. 

b) Den kategorien av varer som det er utpekt for. 

KAPITTEL III 

Videre transport av dyr som oppholder seg på samme transportmiddel, og forsendelser av dyr og varer som omlastes 

Artikkel 11 

Dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av dyr som oppholder seg på samme 

transportmiddel 

1. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen skal gjennomføre dokumentkontroll på originaleksemplarer eller 

kopier av offisielle sertifikater eller dokumenter som skal ledsage forsendelser av dyr som ankommer luftveien eller sjøveien og 

oppholder seg på samme transportmiddel med henblikk på videre transport, dersom disse dyrene er beregnet på å bringes i 

omsetning i Unionen eller på transitt gjennom Unionen. 

2. Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1 skal returnere til den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, de 

offisielle sertifikatene eller dokumentene som de har gjennomført dokumentkontroll av, slik at disse offisielle sertifikatene eller 

dokumentene kan ledsage forsendelsen videre. 

3. Når det er mistanke om manglende overholdelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, skal 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen gjennomføre dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av 

forsendelsene. 

Dokumentkontroll skal gjennomføres på originaleksemplarene av de offisielle sertifikatene eller dokumentene som skal ledsage 

forsendelsen av dyr som fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 2017/625. 

4. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen skal gjennomføre dokumentkontroll, 

identitetskontroll og fysisk kontroll, med mindre dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll er gjennomført på en 

annen grensekontrollstasjon i samsvar med nr. 3. 

Artikkel 12 

Dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av dyr som omlastes 

Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for omlasting skal gjennomføre dokumentkontroll, identitetskontroll og 

fysisk kontroll av forsendelser av dyr som omlastes.  
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Artikkel 13 

Dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av omlastede forsendelser av produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter 

1. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for omlasting skal gjennomføre dokumentkontroll på 

originaleksemplarer eller kopier av offisielle sertifikater eller dokumenter som skal ledsage omlastede forsendelser av produkter 

av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte 

produkter i følgende tilfeller: 

a) For varer som omfattes av kravene til dyrehelse og reglene for forebygging og begrensning av de risikoene for 

menneskers og dyrs helse som utgjøres av animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i artikkel 1 nr. 2 

bokstav d) og e) i forordning (EU) 2017/625, dersom omlastingsperioden 

i) i lufthavnen overstiger 3 dager, 

ii) i havnen overstiger 30 dager. 

b) For andre varer enn dem som er nevnt i bokstav a), dersom omlastingsperioden overstiger 90 dager. 

2. Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1 skal returnere til den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, de 

offisielle sertifikatene eller dokumentene som de har gjennomført dokumentkontroll av, slik at disse offisielle sertifikatene eller 

dokumentene kan ledsage forsendelsen videre. 

3. Dersom vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for omlasting har mistanke om manglende overholdelse 

av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, skal de gjennomføre dokumentkontroll, identitetskontroll og 

fysisk kontroll av forsendelsen. 

Dokumentkontrollen skal gjennomføres på originaleksemplarene av de offisielle sertifikatene eller dokumentene dersom slike 

offisielle sertifikater eller dokumenter skal ledsage forsendelsen, som fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 

2017/625. 

4. Dersom en forsendelse beregnet på å sendes til tredjestater overstiger fristen nevnt i nr. 1, og dersom den ikke overholder 

reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, skal vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen pålegge 

den driftsansvarlige enten å destruere forsendelsen eller sikre at den forlater Unionens territorium omgående. 

5. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen skal gjennomføre dokumentkontroll, 

identitetskontroll og fysisk kontroll som fastsatt i artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 av varer beregnet på å bringes i 

omsetning i Unionen, med mindre dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll er gjennomført på en annen 

grensekontrollstasjon i samsvar med nr. 3. 

6. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen skal gjennomføre kontrollene nevnt i 

artikkel 19 av varer beregnet på transitt gjennom Unionens territorium, med mindre dokumentkontroll, identitetskontroll og 

fysisk kontroll er gjennomført på en annen grensekontrollstasjon i samsvar med nr. 3. 

Artikkel 14 

Lagring av omlastede forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, 

avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter 

Driftsansvarlige skal sikre at forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, 

avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter bare lagres i omlastingsperioden enten 

i) på tollområdet eller frisoneområdet i samme havn eller lufthavn, i forseglede beholdere, eller 

ii) i kommersielle lagringsanlegg som kontrolleres av samme grensekontrollstasjon, i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 

3 nr. 11 og 12 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014(23).  

  

(23) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014 av 12. juni 2019 om fastsettelse av nærmere regler for minstekrav til 

grensekontrollstasjoner, herunder kontrollsentre, og til format, kategorier og forkortelser som skal brukes i lister over grensekontroll-

stasjoner og kontrollsteder (EUT L 165 av 21.6.2019, s. 10). 
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Artikkel 15 

Dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av omlastede forsendelser av planter, planteprodukter og andre 

gjenstander 

1. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for omlasting skal foreta dokumentkontroll på grunnlag av en 

risikovurdering av omlastede forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) ii) 

og iii) dersom omlastingsperioden overstiger 3 dager i lufthavnen eller 30 dager i havnen. 

2. Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1 skal returnere til den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, de 

offisielle sertifikatene eller dokumentene som de har gjennomført dokumentkontroll av, slik at de offisielle sertifikatene eller 

dokumentene kan ledsage forsendelsen videre. 

3. Dersom det er mistanke om manglende overholdelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, skal 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for omlasting gjennomføre dokumentkontroll, identitetskontroll og 

fysisk kontroll av forsendelsen. 

4. Dokumentkontrollen, identitetskontrollen og den fysiske kontrollen skal gjennomføres på grensekontrollstasjonen for 

innførsel til Unionen, med mindre dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll er gjennomført på en annen 

grensekontrollstasjon i samsvar med nr. 3. 

Artikkel 16 

Underretning om opplysninger før omlastingsperioden utløper 

1. For forsendelser beregnet på omlasting innenfor periodene nevnt i artikkel 13 nr. 1 og artikkel 15 nr. 1, skal den 

driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsene, før forsendelsene ankommer, underrette vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen for omlasting gjennom IMSOC eller et annen informasjonssystem som vedkommende myndigheter har 

utpekt for dette formålet, og angi følgende: 

a) Opplysninger som er nødvendige for å identifisere forsendelsen og finne ut hvor den befinner seg i lufthavnen eller 

havnen. 

b) Identifikasjon av transportmiddelet. 

c) Beregnet ankomst- og avgangstid for forsendelsen. 

d) Forsendelsens bestemmelsessted. 

2. Med henblikk på underretningen nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndigheter utpeke et informasjonssystem som gjør det 

mulig for vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for omlasting, å 

a) få innsyn i opplysningene framlagt av driftsansvarlige, 

b) verifisere for hver forsendelse at omlastingsperiodene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 og artikkel 15 nr. 1 ikke overskrides. 

3. I tillegg til kravet om forhåndsmelding fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen, skal den driftsansvarlige som er ansvarlig for 

forsendelsen, også underrette vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for omlasting ved å fylle ut og sende inn 

den relevante delen av CHED-dokumentet via IMSOC som fastsatt i artikkel 56 i forordning (EU) 2017/625, i følgende tilfeller: 

a) Omlastingsperioden nevnt i artikkel 13 nr. 1 og artikkel 15 nr. 1 har utløpt. 

b) Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjon for omlasting underretter den driftsansvarlige som er ansvarlig 

for forsendelsen, om sin beslutning om å gjennomføre dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll på 

grunnlag av mistanke om manglende overholdelse som fastsatt i artikkel 13 nr. 3 eller artikkel 15 nr. 3.  
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Artikkel 17 

Dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av omlastede forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-

animalsk opprinnelse 

1. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen skal gjennomføre dokumentkontroll, 

identitetskontroll og fysisk kontroll av omlastede forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse, og som 

omfattes av tiltak fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625. 

2. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal gi forhåndsmelding om ankomsten av forsendelser av varer 

nevnt i nr. 1 i denne artikkelen, som fastsatt i artikkel 56 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625, til vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen. 

KAPITTEL IV 

Transitt av dyr og varer fra en tredjestat til en annen tredjestat, som passerer gjennom Unionens territorium 

AVSNITT 1 

Offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen 

Artikkel 18 

Dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av dyr i transitt 

Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen skal bare gi tillatelse til transitt av forsendelser 

av dyr fra en tredjestat til en annen tredjestat, som passerer gjennom Unionens territorium, dersom dokumentkontroll, 

identitetskontroll og fysisk kontroll hadde et tilfredsstillende resultat. 

Artikkel 19 

Vilkår for tillatelse til transitt av forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske 

biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter 

Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen skal bare tillate transitt av forsendelser av 

produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og 

sammensatte produkter dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Varene oppfyller de gjeldende kravene fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og e) i forordning (EU) 

2017/625. 

b) Forsendelsen har gjennomgått dokumentkontroll og identitetskontroll på grensekontrollstasjonen med tilfredsstillende 

resultater. 

c) Forsendelsen har gjennomgått fysisk kontroll på grensekontrollstasjonen, dersom det var mistanke om at reglene nevnt i 

artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 ikke var oppfylt. 

d) Forsendelsen ledsages av CHED-dokumentet, og forlater grensekontrollstasjonen i kjøretøyer eller transportcontainere 

forseglet av myndigheten på grensekontrollstasjonen. 

e) Forsendelsen skal transporteres direkte under tollmyndighetenes tilsyn, uten at varene losses eller deles opp, innen en frist 

på høyst 15 dager fra grensekontrollstasjonen til ett av følgende bestemmelsessteder: 

i) En grensekontrollstasjon for å forlate Unionens territorium. 

ii) Et godkjent lager. 

iii) En av NATOs eller De forente staters militærbaser som ligger på Unionens territorium. 

iv) Et fartøy som forlater Unionen, dersom forsendelsen er beregnet på forsyning til skip.  
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Artikkel 20 

Oppfølgingstiltak fra vedkommende myndigheter 

Dersom vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen innen 15 dager etter den datoen da det 

ble gitt tillatelse til transitt på grensekontrollstasjonen, ikke har mottatt bekreftelse på at forsendelser av produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter har 

ankommet ett av bestemmelsesstedene nevnt i artikkel 19 bokstav e) i)–iv), skal de 

a) verifisere hos vedkommende myndigheter på bestemmelsesstedet om forsendelsen har ankommet bestemmelsesstedet eller 

ikke, 

b) underrette tollmyndighetene om at forsendelsen ikke har ankommet, 

c) gjennomføre ytterligere undersøkelser for å fastslå hvor forsendelsen faktisk befinner seg, i samarbeid med tollmyndigheter 

og andre myndigheter i samsvar med artikkel 75 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 21 

Transport av forsendelser til et fartøy som forlater Unionens territorium 

1. Dersom en forsendelse av varer nevnt i artikkel 19 er beregnet på et fartøy som forlater Unionens territorium, skal 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen, i tillegg til CHED-dokumentet, utstede et 

offisielt sertifikat i samsvar med malen fastsatt i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128(24), 

som skal ledsage forsendelsen til fartøyet. 

2. Dersom flere forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede 

produkter, høy og halm og sammensatte produkter leveres sammen til samme fartøy, kan vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen utstede ett enkelt offisielt sertifikat som nevnt i nr. 1, som skal ledsage disse 

forsendelsene til fartøyet, forutsatt at det i sertifikatet finnes henvisninger til CHED-dokumentet for hver forsendelse. 

Artikkel 22 

Dokumentkontroll og fysisk kontroll av planter, planteprodukter og andre gjenstander i transitt 

1. Dersom forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav d) ii) og iii) 

framvises for transitt på en grensekontrollstasjon for innførsel til Unionen, kan vedkommende myndigheter på nevnte 

grensekontrollstasjon tillate transitt av slike planter, planteprodukter og andre gjenstander, forutsatt at forsendelsene 

transporteres under tollmyndighetenes tilsyn. 

2. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen nevnt i nr. 1 skal gjennomføre følgende kontroller på grunnlag av 

en risikovurdering: 

a) Dokumentkontroll av den undertegnede erklæringen nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/2031. 

b) Fysisk kontroll av forsendelser for å sikre at de er pakket og transportert på tilstrekkelig vis som nevnt i artikkel 47  

nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/2031. 

3. Når det gjennomføres offentlig kontroll, skal vedkommende myndigheter tillate transitt av varene nevnt i nr. 1, forutsatt at 

forsendelsene 

a) oppfyller artikkel 47 i forordning (EU) 2016/2031, 

b) transporteres til utførselsstedet fra Unionen under tollmyndighetenes tilsyn.  

  

(24) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 av 12. november 2019 om fastsettelse av malen for offisielt sertifikat og regler 

for utstedelse av offisielle sertifikater for varer som leveres til fartøyer som forlater Unionen og er beregnet på forsyning til skip eller 

forpleining av besetning og passasjerer, eller til NATOs eller De forente nasjoners militærbaser (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 114). 
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4. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i nr. 1, skal 

sikre at emballasjen eller transportmiddelet for forsendelsene er lukket eller forseglet på en slik måte at de under transporten til 

og lagring i lagre 

a) ikke kan føre til angrep på eller smitte til andre planter, planteprodukter eller andre gjenstander av planteskadegjørere 

oppført på listen over EU-karanteneskadegjørere eller EU-regulerte ikke-karanteneskadegjørere nevnt i henholdsvis 

artikkel 5 nr. 2 første ledd og artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031, og, når det gjelder vernesoner, av 

skadegjørere oppført på listen opprettet i henhold til artikkel 32 nr. 3 i nevnte forordning, 

b) ikke kan bli angrepet eller smittet av skadegjørere nevnt i bokstav a). 

AVSNITT 2 

Vilkår for lagring av forsendelser i transitt på godkjente lagre 

Artikkel 23 

Vilkår for godkjenning av lagre 

1. Vedkommende myndigheter skal godkjenne lagrene for lagring av forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, 

formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter for hvilke det er gitt 

tillatelse til transitt i samsvar med artikkel 19. 

2. Vedkommende myndigheter skal bare godkjenne lagre nevnt i nr. 1 som oppfyller følgende krav: 

a) Lagre der produkter av animalsk opprinnelse, sammensatte produkter, animalske biprodukter og avledede produkter 

lagres, skal oppfylle enten 

i) hygienekravene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004, eller 

ii) kravene fastsatt i artikkel 19 bokstav b) og c) i forordning (EU) nr. 142/2011. 

b) De skal være tillatt, godkjent eller utpekt av tollmyndighetene i samsvar med artikkel 147 nr. 1, artikkel 240 nr. 1 og 

artikkel 243 nr. 1 i forordning (EU) nr. 952/2013. 

c) Lagrene skal bestå av et lukket område der inngangene og utgangene er under kontinuerlig tilsyn av de 

driftsansvarlige. 

d) Lagrene skal ha lager- eller kjølerom for atskilt lagring av varene nevnt i nr. 1. 

e) Lagrene skal føre daglig journal over alle forsendelser som ankommer eller forlater anlegget, med angivelse av 

varenes art og mengde, mottakernes navn og adresse og kopier av CHED-dokumentet og sertifikater som ledsager 

forsendelsene; lagrene skal oppbevare disse opplysningene i en periode på minst tre år. 

f) Alle varer nevnt i nr. 1 skal identifiseres ved hjelp av merking eller elektronisk med referansenummeret til CHED-

dokumentet som ledsager forsendelsen; disse varene må ikke på noen måte endres, bearbeides eller skiftes ut, og 

emballasjen må ikke endres. 

g) Lagrene skal ha den teknologien og det utstyret som er nødvendig for effektiv drift av IMSOC. 

h) De driftsansvarlige for lagrene skal sørge for lokaler og kommunikasjonsmidler som er nødvendige for at de skal 

kunne gjennomføre offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet på en effektiv måte, på anmodning fra 

vedkommende myndighet. 

3. Dersom lagre ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i nr. 2, skal vedkommende myndighet tilbakekalle eller midlertidig 

oppheve godkjenningen av lageret.  
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Artikkel 24 

Transport av varer fra lagre 

Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal transportere forsendelsene av varer nevnt i artikkel 23 nr. 1 fra 

godkjente lagre til ett av følgende bestemmelsessteder: 

a) En grensekontrollstasjon for å forlate Unionens territorium på vei til 

i) en av NATOs eller De forente staters militærbaser, eller 

ii) et annet bestemmelsessted. 

b) Et annet godkjent lager. 

c) En av NATOs eller De forente staters militærbaser som ligger på Unionens territorium. 

d) Et fartøy som forlater Unionen, dersom forsendelsene er beregnet på forsyning til skip. 

e) Et sted der forsendelsene skal sluttbehandles i samsvar med avdeling I kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1069/2009(25). 

Artikkel 25 

Føring og ajourføring av listen over godkjente lagre 

Medlemsstatene skal føre og ajourføre i IMSOC listen over godkjente lagre, og gi følgende opplysninger: 

a) Hvert lagers navn og adresse. 

b) De kategoriene av varer som det er godkjent for. 

Artikkel 26 

Offentlig kontroll i lagre 

1. Vedkommende myndigheter skal gjennomføre regelmessig offentlig kontroll i godkjente lagre for å verifisere at de 

oppfyller kravene til godkjenning fastsatt i artikkel 23. 

2. Vedkommende myndigheter som er ansvarlig for offentlig kontroll i godkjente lagre, skal verifisere at systemene som er 

innført for å sikre sporbarheten til forsendelser, er effektive, herunder ved å sammenligne mengden varer som ankommer og 

forlater lagrene. 

3. Vedkommende myndigheter skal verifisere at forsendelser som flyttes til eller lagres i lagre, ledsages av det relevante 

CHED-dokumentet og en attestert kopi på papir eller i elektronisk form av det offisielle sertifikatet nevnt i artikkel 50 nr. 2 i 

forordning (EU) 2017/625. 

4. Når forsendelser ankommer godkjente lagre, skal vedkommende myndigheter 

a) gjennomføre en identitetskontroll for å bekrefte at forsendelsen tilsvarer de relevante opplysningene i det ledsagende 

CHED-dokumentet, 

b) verifisere at forseglingene som er påført kjøretøyer eller transportcontainere, i samsvar med artikkel 19 bokstav d) 

eller artikkel 28 bokstav d), fortsatt er intakte, 

c) registrere resultatet av identitetskontrollen i del III i CHED-dokumentet og formidle disse opplysningene gjennom 

IMSOC. 

Artikkel 27 

Driftsansvarliges forpliktelser i lagre 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal underrette vedkommende myndigheter om at forsendelsen er 

ankommet det godkjente lageret.  

  

(25) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 av 14.11.2009,  

s. 1). 
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2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet frita den driftsansvarlige som er ansvarlig for det godkjente lageret, 

fra forpliktelsen til å underrette vedkommende myndigheter om at forsendelsen har ankommet lageret, forutsatt at den 

driftsansvarlige er godkjent av tollmyndighetene som en godkjent markedsdeltaker som omhandlet i artikkel 38 i forordning 

(EU) nr. 952/2013. 

3. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet frita forsendelser fra identitetskontroll, forutsatt at den driftsansvarlige 

som er ansvarlig for forsendelsen, er godkjent av tollmyndighetene som en godkjent markedsdeltaker som omhandlet i artikkel 

38 i forordning (EU) nr. 952/2013. 

4. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal sikre at varer nevnt i nr. 1 som flyttes til eller lagres i lagre, 

ledsages av det relevante CHED-dokumentet og en attestert kopi på papir eller i elektronisk form av det offisielle sertifikatet 

nevnt i artikkel 50 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 28 

Vilkår for transport av varer fra lagre til tredjestater, andre lagre og sluttbehandlingssteder 

Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal transportere varene nevnt i artikkel 23 nr. 1 fra det godkjente 

lageret til ett av bestemmelsesstedene nevnt i artikkel 24 bokstav a) ii)og bokstav b) og e) forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, sender inn CHED-dokumentet via IMSOC for hele forsendelsen og 

angir der transportmiddelet og bestemmelsesstedet; når den opprinnelige forsendelsen deles opp i lageret, skal den 

driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, sende inn CHED-dokumentet via IMSOC for hver del av den oppdelte 

forsendelsen der det angis mengde, transportmiddel og bestemmelsessted for den relevante delen av den oppdelte 

forsendelsen. 

b) Vedkommende myndigheter skal tillate forflytningen og ferdigstille CHED-dokumentet for 

i) hele forsendelsen, eller 

ii) enkelte deler av den oppdelte forsendelsen, forutsatt at summen av de mengdene som er angitt i CHED-dokumentene 

utstedt for de enkelte delene, ikke overstiger den samlede mengden angitt i CHED-dokumentet for hele forsendelsen. 

c) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal sikre at det i tillegg til CHED-dokumentet som ledsager 

forsendelsen, sendes en attestert kopi av det offisielle sertifikatet som ledsaget forsendelsen til lageret som nevnt i artikkel 

27 nr. 4, med forsendelsen, med mindre en kopi i elektronisk form av det offisielle sertifikatet ble lastet opp i IMSOC og 

ble verifisert av vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen; når den opprinnelige 

forsendelsen deles opp og kopien av det offisielle sertifikatet ikke ble lastet opp i IMSOC av vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen, utsteder vedkommende myndigheter til den driftsansvarlige som er 

ansvarlig for forsendelsen, attesterte kopier av det offisielle sertifikatet slik at de kan ledsage delene av den oppdelte 

forsendelsen til deres bestemmelsessteder. 

d) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, transporterer varene under tollmyndighetenes tilsyn fra lagrene i 

kjøretøyer eller transportcontainere som er forseglet av vedkommende myndigheter. 

e) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, transporterer varene direkte fra lageret til bestemmelsesstedet uten 

at varene losses eller deles opp, innen en frist på høyst 15 dager etter at det er gitt tillatelse til transport. 

Artikkel 29 

Vilkår for transport av varer fra lagre til NATOs eller De forente staters militærbaser og til fartøyer som forlater 

Unionen 

Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal transportere varene nevnt i artikkel 23 nr. 1 fra de godkjente 

lagrene til ett av bestemmelsesstedene nevnt i artikkel 24 bokstav a) i)og bokstav c) og d) forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for lageret, angir forflytningen av varene til vedkommende myndigheter ved å fylle ut 

del I i det offisielle sertifikatet nevnt i bokstav c). 

b) Vedkommende myndighet tillater forflytningen av varene og utsteder til den driftsansvarlige som er ansvarlig for 

forsendelsen, et ferdigstilt offisielt sertifikat nevnt i bokstav c), som kan brukes til levering av forsendelsen som inneholder 

varer som kommer fra flere forsendelser av ulik opprinnelse eller produktkategori.  
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c) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, sikrer at et offisielt sertifikat i samsvar med malen fastsatt i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128, ledsager forsendelsen til bestemmelsesstedet. 

d) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, transporterer varene under tollmyndighetenes tilsyn. 

e) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, transporterer varene fra lagrene i kjøretøyer eller 

transportcontainere som er forseglet under tilsyn av vedkommende myndigheter. 

Artikkel 30 

Oppfølgingstiltak fra vedkommende myndigheter 

Dersom vedkommende myndigheter for et lager innen 15 dager etter den datoen da det ble gitt tillatelse til transitt fra lageret, 

ikke har mottatt bekreftelse på at forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske 

biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter har ankommet ett av bestemmelsesstedene nevnt i 

artikkel 24, skal de 

a) verifisere hos vedkommende myndigheter på bestemmelsesstedet om forsendelsen har ankommet eller ikke, 

b) underrette tollmyndighetene om at forsendelsene ikke har ankommet, 

c) gjennomføre ytterligere undersøkelser for å fastslå hvor varene faktisk befinner seg, i samarbeid med tollmyndigheter og 

andre myndigheter i samsvar med artikkel 75 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 31 

Overvåking av levering av varer til et fartøy som forlater Unionens territorium 

1. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen eller for lageret skal gjennom IMSOC 

underrette vedkommende myndighet i bestemmelseshavnen om at forsendelser av varer nevnt i artikkel 19 og artikkel 23  

nr. 1 er blitt sendt, samt om deres bestemmelsessted. 

2. Den driftsansvarlige kan losse forsendelser av varene nevnt i artikkel 19 og artikkel 23 nr. 1 i bestemmelseshavnen før 

leveringen av forsendelsene til fartøyene som forlater Unionens territorium, forutsatt at dette er tillatt og under tilsyn av 

tollmyndigheten, og vilkårene for levering angitt i underretningen nevnt i nr. 1 er oppfylt. 

3. Når leveringen av forsendelser av varer nevnt i nr. 1 om bord på fartøyet er fullført, skal vedkommende myndighet i 

bestemmelseshavnen eller representanten for skipsføreren bekrefte leveringen til vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Den europeiske union eller til lageret 

a) ved å kontrasignere det offisielle sertifikatet nevnt i artikkel 29 bokstav c), eller 

b) elektronisk, herunder gjennom IMSOC eller eksisterende nasjonale systemer. 

4. Representanten nevnt i nr. 3 eller den driftsansvarlige som er ansvarlig for levering av forsendelsen til fartøyet som 

forlater Unionens territorium, skal innen en frist på 15 dager etter at forsendelsen er levert, sende tilbake det kontrasignerte 

offisielle sertifikatet nevnt i nr. 3 bokstav a) til vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen 

eller for lageret. 

5. Vedkommende myndighet i bestemmelseshavnen, vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til 

Unionen eller vedkommende myndighet for lageret skal verifisere at bekreftelsen på levering nevnt i nr. 3 er registrert i 

IMSOC, eller at de kontrasignerte dokumentene nevnt i nr. 3 bokstav a) er sendt tilbake til vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen eller til vedkommende myndighet for lageret.  
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AVSNITT 3 

Offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen der varene forlater Unionens territorium 

Artikkel 32 

Den driftsansvarliges forpliktelse til å framvise varer som forlater Unionens territorium, for offentlig kontroll 

1. Driftsansvarlige skal framvise produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede 

produkter, høy og halm og sammensatte produkter som forlater Unionens territorium for å bli transportert til en tredjestat, for 

offentlig kontroll gjennomført av vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen angitt i CHED-dokumentet, på et sted 

som angis av disse vedkommende myndighetene på grensekontrollstasjonen. 

2. Driftsansvarlige skal framvise varene nevnt i nr. 1 som forlater Unionens territorium for å sendes til en av NATOs eller 

De forente staters militærbaser som ligger i en tredjestat, for offentlig kontroll gjennomført av vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen angitt i det offisielle sertifikatet i samsvar med malen fastsatt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/2128. 

Artikkel 33 

Offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen der varene forlater Unionens territorium 

1. Vedkommende myndigheter på den grensekontrollstasjonen der formeringsmateriale, animalske biprodukter, høy og halm 

og sammensatte produkter forlater Unionens territorium, skal gjennomføre en identitetskontroll for å sikre at forsendelsen som 

framvises, tilsvarer forsendelsen nevnt i CHED-dokumentet eller i det offisielle sertifikatet nevnt i artikkel 29 bokstav c) som 

ledsager forsendelsen. De skal særlig verifisere at forseglingene som er påført kjøretøyer eller transportcontainere i samsvar 

med artikkel 19 bokstav d), artikkel 28 bokstav d) eller artikkel 29 bokstav e), fortsatt er intakte. 

2. Vedkommende myndigheter på den grensekontrollstasjonen der varene nevnt i nr. 1 forlater Unionens territorium, skal 

registrere resultatet av offentlig kontroll i del III i CHED-dokumentet eller i del III i det offisielle sertifikatet i samsvar med 

malen fastsatt i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128. Vedkommende myndigheter på grensekontroll-

stasjonen som er ansvarlig for kontrollen nevnt i nr. 1, skal registrere resultatet av disse kontrollene i IMSOC. 

AVSNITT 4 

Unntak for forsendelser i transitt 

Artikkel 34 

Transitt av visse dyr og visse varer 

1. Som unntak fra artikkel 18 og 19 kan vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen 

tillate transitt gjennom Unionens territorium av følgende forsendelser, forutsatt at vilkårene fastsatt i nr. 2 er oppfylt: 

a) Transitt på vei gjennom Litauen av forsendelser av avlsdyr og produksjonsdyr av storfe som kommer fra den russiske 

regionen Kaliningrad og sendes til et bestemmelsessted utenfor Unionen, og som føres inn og ut gjennom utpekte 

grensekontrollstasjoner i Litauen. 

b) Transitt på vei eller jernbane gjennom Unionen av forsendelser av akvakulturdyr mellom grensekontrollstasjoner i 

Latvia, Litauen og Polen, som kommer fra og skal til Russland, direkte eller gjennom en annen tredjestat.  
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c) Transitt på vei eller jernbane gjennom Unionen av forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, sammensatte 

produkter, animalske biprodukter, avledede produkter og formeringsmateriale av storfe, svin, sau, geit, dyr av 

hestefamilien, egg som er fri for spesifiserte sykdomsframkallende mikroorganismer, mellom grensekontrollstasjonene i 

Latvia, Litauen og Polen, som kommer fra og skal til Russland, direkte eller gjennom en annen tredjestat. 

d) Transitt på vei eller jernbane av forsendelser av egg, eggprodukter og fjørfekjøtt mellom grensekontrollstasjoner i 

Litauen, som kommer fra Hviterussland og skal til den russiske regionen Kaliningrad. 

e) Transitt på vei gjennom Kroatia av forsendelser av akvakulturdyr, produkter av animalsk opprinnelse, sammensatte 

produkter, animalske biprodukter, avledede produkter og formeringsmateriale av storfe, svin, sau, geit, dyr av 

hestefamilien, egg som er fri for spesifiserte sykdomsframkallende mikroorganismer, som kommer fra Bosnia-

Hercegovina og som føres inn ved grensekontrollstasjonen ved veien i Nova Sela og føres ut ved grensekontrollstasjonen 

ved havnen i Ploče. 

2. Tillatelsen nevnt i nr. 1 skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen skal 

i) gjennomføre dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av dyr som fastsatt i artikkel 18, 

ii) gjennomføre dokumentkontroll og identitetskontroll for forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, 

formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter som 

fastsatt i artikkel 19, 

iii) stemple de offisielle sertifikatene som ledsager forsendelsene beregnet på bestemmelsestredjestaten med «ONLY 

FOR TRANSIT VIA THE EU», 

iv) oppbevare kopier eller elektroniske versjoner av sertifikatene nevnt i punkt iii) på grensekontrollstasjonen for 

innførsel til Unionen, 

v) forsegle kjøretøyene eller transportcontainerne som forsendelsene transporteres i. 

b) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, skal sikre at forsendelsene transporteres direkte under 

tollmyndighetenes tilsyn, uten at de losses, til grensekontrollstasjonen der forsendelsene skal forlate Unionens 

territorium. 

c) Vedkommende myndigheter på den grensekontrollstasjonen der varene forlater Unionens territorium, skal 

i) gjennomføre identitetskontroll for å bekrefte at forsendelsen som omfattes av det ledsagende CHED-dokumentet, 

faktisk forlater Unionens territorium. De skal særlig verifisere at forseglingene som er påført kjøretøyer eller 

transportcontainere, fortsatt er intakte, 

ii) registrere resultatet av den offentlige kontrollen nevnt i punkt i) i IMSOC. 

d) Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal gjennomføre risikobasert kontroll for å sikre at antallet forsendelser 

og mengden av dyr og varer som forlater Unionens territorium, svarer til det antallet og de mengdene som innføres til 

Unionens territorium. 

Artikkel 35 

Transitt av varer til NATOs eller De forente staters militærbaser som ligger på Unionens territorium 

1. Produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og 

sammensatte produkter beregnet på en av NATOs eller De forente staters militærbaser som ligger på Unionens territorium, skal 

framvises av den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, for offentlig kontroll på den av NATOs eller De forente staters 

militærbaser som er angitt i CHED-dokumentet eller i det ledsagende offisielle sertifikatet i samsvar med malen fastsatt i vedlegget 

til gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128. 

2. Vedkommende myndighet som er ansvarlig for kontroll på NATOs eller De forente staters militærbaser, skal gjennomføre en 

identitetskontroll for å bekrefte at forsendelsen tilsvarer den som omfattes av CHED-dokumentet eller det ledsagende offisielle 

sertifikatet i samsvar med malen fastsatt i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128. Den skal særlig 

verifisere at forseglingene som er påført kjøretøyer eller transportcontainere i samsvar med artikkel 19 bokstav d) eller artikkel 29 

bokstav e), fortsatt er intakte. Vedkommende myndighet som er ansvarlig for kontroll på NATOs eller De forente staters 

militærbaser, skal registrere resultatet av disse kontrollene i IMSOC.  
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Artikkel 36 

Transitt av varer som ble nektet innført til en tredjestat etter transitt gjennom Unionen 

1. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen på vei eller jernbane kan tillate videre 

transitt gjennom Unionens territorium av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, 

avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Forsendelsen av varer ble nektet innført til en tredjestat umiddelbart etter deres transitt gjennom Unionen, eller at de 

forseglingene som vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 19 bokstav d), artikkel 28 bokstav d) eller artikkel 29 

bokstav e) har påført kjøretøyet eller transportcontaineren, fortsatt er intakte. 

b) Forsendelsen oppfyller reglene fastsatt i artikkel 19 bokstav a), b) og c). 

2. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen på vei eller jernbane skal forsegle 

forsendelsen på nytt etter kontrollene nevnt i artikkel 19 bokstav b) og c). 

3. De driftsansvarlige skal transportere forsendelsen direkte til ett av følgende bestemmelsessteder: 

a) Grensekontrollstasjonen som ga tillatelse til transitt gjennom Unionen. 

b) Lageret der forsendelsen ble lagret før den ble nektet innført av en tredjestat. 

KAPITTEL V 

Transitt av dyr og varer fra en del av Unionens territorium til en annen del av Unionens territorium, og som passerer 

gjennom territoriet til en tredjestat 

Artikkel 37 

Transitt av dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, 

høy og halm og sammensatte produkter 

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal sikre at forsendelser av dyr og produkter av animalsk opprinnelse, 

formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter som flyttes fra en del 

av Unionens territorium til en annen del av Unionens territorium, og som passerer gjennom territoriet til en tredjestat, 

transporteres under tollmyndighetenes tilsyn. 

2. De driftsansvarlige som er ansvarlige for forsendelser nevnt i nr. 1 som har passert gjennom territoriet til en tredjestat, 

skal framvise forsendelsene når de gjeninnføres til Unionens territorium 

a) til vedkommende myndigheter på en grensekontrollstasjon utpekt for alle kategorier av dyr og varer nevnt i nr. 1, eller 

b) et sted angitt av vedkommende myndigheter nevnt i bokstav a) og som ligger i nærheten av grensekontrollstasjonen. 

3. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for gjeninnførsel til Unionen skal 

a) gjennomføre en dokumentkontroll for å verifisere opprinnelsen til dyrene og varene som inngår i forsendelsen, 

b) når det kreves i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og e) i forordning (EU) 2017/625, verifisere 

dyrehelsetilstanden i tredjestater som forsendelsene sendes i transitt gjennom, og de relevante offisielle sertifikatene 

og dokumentene som ledsager forsendelsene, 

c) når det kreves i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og e) i forordning (EU) 2017/625, gjennomføre en 

identitetskontroll for å verifisere at forseglingene som er påført kjøretøyene eller transportcontainerne, fortsatt er 

intakte. 

4. Dersom det er mistanke om manglende overholdelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, skal 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for gjeninnførsel til Unionen også gjennomføre identitetskontroll og 

fysisk kontroll i tillegg til kontrollene fastsatt i nr. 3.  
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5. De driftsansvarlige skal framvise forsendelser av dyr som flyttes fra en del av Unionens territorium til en annen del av 

Unionens territorium, og som passerer gjennom territoriet til en tredjestat, for offentlig kontroll på utførselsstedet fra Unionens 

territorium. 

6. Vedkommende myndighet på utførselsstedet fra Unionen skal 

a) gjennomføre den kontrollen som kreves i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og e) i forordning (EU) 2017/625, 

b) stemple det offisielle sertifikatet som ledsager forsendelsen med følgende ordlyd: «ONLY FOR TRANSIT 

BETWEEN DIFFERENT PARTS OF THE EUROPEAN UNION VIA [tredjestatens navn]». 

Artikkel 38 

Neum-korridoren 

1. Når forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, 

høy og halm og sammensatte produkter kommer fra Kroatias territorium i transitt gjennom Bosnia-Hercegovinas territorium 

ved Neum-korridoren, og før disse forsendelsene forlater Kroatias territorium gjennom innførselsstedene Klek eller Zaton Doli, 

skal vedkommende myndigheter i Kroatia 

a) forsegle kjøretøyene eller transportcontainerne før forsendelsen passerer i transitt gjennom Neum-korridoren, 

b) registrere datoen og klokkeslettet for avgang for de kjøretøyene som transporterer forsendelsene. 

2. Når forsendelsene nevnt i nr. 1 gjeninnføres til Kroatias territorium ved innførselsstedene Klek eller Zaton Doli, skal 

vedkommende myndigheter i Kroatia 

a) verifisere at forseglingene på kjøretøyer eller transportcontainerne fortsatt er intakte, 

b) registrere datoen og klokkeslettet for ankomst for de kjøretøyene som transporterer forsendelsene. 

3. Vedkommende myndigheter i Kroatia skal treffe hensiktsmessige tiltak i samsvar med artikkel 65 i forordning (EU) 

2017/625 dersom 

a) forseglingen nevnt i nr. 1 er blitt brutt under transitten gjennom Neum-korridoren, eller 

b) transittiden overstiger den tiden det tar å reise mellom innførselsstedene Klek og Zaton Doli. 

KAPITTEL VI 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 39 

Oppheving 

Kommisjonsvedtak 2000/208/EF og 2000/571/EF og gjennomføringsbeslutning 2011/215/EU oppheves med virkning fra  

14. desember 2019. 

Artikkel 40 

Endringer av vedtak 2007/777/EF 

I vedtak 2007/777/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

b) Nr. 2 og 3 utgår.  
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2) I artikkel 6a gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

b) Nr. 2 og 3 utgår. 

Artikkel 41 

Endringer av forordning (EF) nr. 798/2008 

I artikkel 18 i forordning (EF) nr. 798/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

2) I nr. 2 utgår bokstav b), c) og d). 

3) Nr. 3 og 4 utgår. 

Artikkel 42 

Endringer av forordning (EF) nr. 1251/2008 

I artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1251/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

2) Nr. 2 og 3 utgår. 

Artikkel 43 

Endringer av forordning (EF) nr. 119/2009 

I artikkel 5 i forordning (EF) nr. 119/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

2) Nr. 2 og 3 utgår. 

Artikkel 44 

Endringer av forordning (EU) nr. 206/2010 

I forordning (EU) nr. 206/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 12a gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav d) og e). 

b) Nr. 2 utgår. 

c) Nr. 4 utgår. 

2) I artikkel 17 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

b) Nr. 2 og 3 utgår. 

3) I artikkel 17a gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

b) Nr. 2 og 3 utgår.  
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Artikkel 45 

Endringer av forordning (EU) nr. 605/2010 

I forordning (EU) nr. 605/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

b) Nr. 2 og 3 utgår. 

2) I artikkel 7a utgår nr. 2 og 3. 

Artikkel 46 

Endringer av forordning (EU) nr. 142/2011 

I forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 29 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

b) Nr. 2 og 3 utgår. 

2) I artikkel 29a gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

b) Nr. 2 og 3 utgår. 

Artikkel 47 

Endringer av forordning (EU) nr. 28/2012 

I forordning (EU) nr. 28/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

b) Nr. 2 og 3 utgår. 

2) I artikkel 5a gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

b) Nr. 2 og 3 utgår. 

Artikkel 48 

Endringer av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 

I artikkel 5 i gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 1 utgår bokstav b), c) og d). 

2) Nr. 2 og 3 utgår. 
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Artikkel 49 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2126 

av 10. oktober 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for særskilt 

offentlig kontroll av visse kategorier av dyr og varer, tiltak som skal treffes etter slik kontroll og visse 

kategorier av dyr og varer som er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 

helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 

2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 

2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) 

nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 48 bokstav h) og artikkel 77 nr. 1 bokstav a), b) 

og k), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 77 nr. 1 bokstav a), b) og k) i forordning (EU) 2017/625 gir Kommisjonen myndighet til å vedta regler for 

gjennomføring av særskilt offentlig kontroll av visse kategorier av dyr og varer som innføres til Unionen, og om tiltak 

som skal treffes ved manglende overholdelse. 

2) For å sikre effektiv offentlig kontroll av forsendelser av uflådd viltlevende pelsvilt som innføres til Unionen, bør det 

fastsettes særlige kontrollkrav i tilfelle den fysiske kontrollen sluttføres i bestemmelsesvirksomheten, ettersom 

fullstendig fysisk kontroll og prøvetaking ikke kan gjennomføres på grensekontrollstasjoner. 

3) For å sikre effektiv offentlig kontroll av ferske fiskerivarer som ilandføres direkte i havner i Unionen, bør det være tillatt 

å gjennomføre offentlig kontroll i havner utpekt av medlemsstatene i samsvar med rådsforordning (EF) 

nr. 1005/2008(2). 

4) Artikkel 77 nr. 1 bokstav k) i forordning (EU) 2017/625 gir Kommisjonen myndighet til å vedta regler for 

gjennomføring av særskilt offentlig kontroll av dyr og varer nevnt i artikkel 48 bokstav h) i nevnte forordning, som 

utgjør en lav risiko eller ingen konkret risiko og er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, når et slikt 

unntak er berettiget. 

5) Dersom det ikke gjennomføres offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, bør det fastsettes vilkår, for eksempel 

egnede kontrollordninger, for å sikre at innførsel av slike dyr og varer til Unionen ikke medfører en uakseptabel risiko 

for menneskers og dyrs helse samt plantehelsen. 

6) Når det gjelder fryst tunfisk som utgjør en lav risiko eller ingen konkret risiko i samsvar med artikkel 48 bokstav h) i 

forordning (EU) 2017/625, kan offentlig kontroll gjennomføres i bearbeidingsbedriften på bestemmelsesstedet, som skal 

godkjennes av tollmyndighetene for midlertidig lagring av ikke-EU-varer i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 952/2013(3).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 12.12.2019, s. 104 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 1005/2008 av 29. september 2008 om opprettelse av en fellesskapsordning for å forebygge, avverge og stanse 

ulovlig, urapportert og uregulert fiske, om endring av forordning (EØF) 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 av 29.10.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 

10.10.2013, s. 1). 

2020/EØS/80/21 
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7) Når det gjelder fiskerivarer som utgjør en lav risiko eller ingen konkret risiko i samsvar med artikkel 48 bokstav h) i 

forordning (EU) 2017/625, som er fanget av fartøyer som seiler under en medlemsstats flagg, og som innføres til 

Unionen etter å ha blitt losset i tredjestater som nevnt i artikkel 72 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/627(4), bør det treffes tiltak ved mistanke om manglende overholdelse. 

8) Dyr og varer som innføres til Unionen via visse greske øyer og via visse franske territorier, utgjør en lav risiko ettersom 

slike dyr eller varer ikke bringes i omsetning utenfor disse øyene eller territoriene. Det bør fastsettes passende krav til 

offentlig kontroll og tiltak for å sikre at slike dyr eller varer ikke bringes i omsetning utenfor disse øyene eller 

territoriene. 

9) For å rasjonalisere og forenkle anvendelsen av den rettslige rammen bør reglene for offentlig kontroll i henhold til 

artikkel 77 nr. 1 bokstav k) og artikkel 48 bokstav h) i forordning (EU) 2017/625 vedtas sammen med reglene for 

offentlig kontroll av andre kategorier av varer oppført i artikkel 77 nr. 1 bokstav a) og b) i nevnte forordning. 

10) Disse reglene henger i stor grad sammen, og mange er ment å anvendes parallelt. Av hensyn til klarhet og åpenhet, samt 

for å lette anvendelsen av reglene og unngå en mangedobling av dem, bør reglene derfor fastsettes i en enkelt rettsakt 

snarere enn i en rekke atskilte rettsakter med mange krysshenvisninger og risiko for overlapping. 

11) Ettersom denne forordningen fastsetter regler som omfattes av kommisjonsvedtak 94/641/EF(5) og Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2012/44/EU(6), bør disse rettsaktene oppheves. 

12) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes det regler for gjennomføring av særskilt offentlig kontroll med hensyn til visse kategorier av dyr 

og varer samt tiltak som skal treffes ved manglende overholdelse. Forordningen fastsetter regler for i hvilke tilfeller og på 

hvilke vilkår visse kategorier av dyr og varer er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, samt når et slikt unntak 

er berettiget. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «IMSOC» informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll som nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625, 

2) «ferske fiskerivarer» ferske fiskerivarer som definert i nr. 3.5 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004(7), 

3) «fryst tunfisk» tunfisk som oppfyller kravene i avsnitt VIII kapittel VII nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.  

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 av 15. mars 2019 om fastsettelse av ensartede praktiske ordninger for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder offentlig kontroll (EUT L 131 

av 17.5.2019, s. 51). 

(5) Kommisjonsvedtak 94/641/EF av 8. september 1994 om fastsetjing av reglar for veterinærkontroll av produkt som vert importerte frå 

tredjestatar til visse greske øyar (EFT L 248 av 23.9.1994, s. 26). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/44/EU av 25. januar 2012 om regler for veterinærkontroller som skal gjennomføres på 

levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse som innføres via visse franske oversjøiske departementer fra tredjestater (EUT L 24 av 

27.1.2012, s. 14). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 
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Artikkel 3 

Uflådd viltlevende pelsvilt 

1. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen kan gi tillatelse til at forsendelser av 

uflådd viltlevende pelsvilt sendes til virksomheten på bestemmelsesstedet uten at den fysiske kontrollen sluttføres, dersom 

forsendelsene sendes i kjøretøyer eller containere i samsvar med artikkel 2 og 3 i delegert kommisjonsforordning 

(EU)2019/1666(8). 

2. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal underrette vedkommende myndighet for virksomheten på bestemmelsesstedet 

om at det er nødvendig å sluttføre de fysiske kontrollene, særlig helsekontroll og laboratorieundersøkelse. 

3. Vedkommende myndighet for virksomheten på bestemmelsesstedet skal underrette vedkommende myndighet nevnt i  

nr. 1 om resultatene av de fysiske kontrollene nevnt i nr. 2. 

Artikkel 4 

Ferske fiskerivarer som ilandføres direkte i havner i Unionen som medlemsstatene har utpekt, fra et fiskefartøy som 

seiler under en tredjestats flagg 

Ferske fiskerivarer som ilandføres direkte fra et fiskefartøy som seiler under en tredjestats flagg, er unntatt fra offentlig kontroll 

på grensekontrollstasjoner, forutsatt at de er gjennomført av vedkommende myndigheter i havner i Unionen som 

medlemsstatene har utpekt, i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1005/2008. 

Artikkel 5 

Fryst tunfisk som ilandføres direkte i havner i Unionen som medlemsstatene har utpekt, fra et fiskefartøy som seiler 

under en tredjestats flagg 

Medlemsstatene kan i bearbeidingsbedriften på bestemmelsesstedet som er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 853/2004, gjennomføre offentlig kontroll av fryst tunfisk som ikke er hodekappet eller sløyd, og som ilandføres direkte i 

havner i Unionen utpekt av medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1005/2008 fra et fiskefartøy 

som seiler under en tredjestats flagg, på følgende vilkår: 

a) Den offentlige kontrollen blir gjennomført av vedkommende myndighet på nærmeste grensekontrollstasjon. 

b) Bearbeidingsbedriften på bestemmelsesstedet er godkjent av tollmyndighetene for midlertidig lagring av ikke-EU-varer i 

samsvar med artikkel 147 nr. 1 og artikkel 148 i forordning (EU) nr. 952/2013. 

c) Den fryste tunfisken sendes fra fartøyet til bearbeidingsbedriften på bestemmelsesstedet i forseglede kjøretøyer eller 

transportcontainere, under tilsyn av vedkommende myndighet som gjennomfører offentlig kontroll, og i henhold til den 

relevante tollprosedyren i samsvar med artikkel 134, 135, 140, 141 og artikkel 148 nr. 5 i forordning (EU) nr. 952/2013. 

d) Før forsendelsen ankommer utpekte havner i Unionen, skal den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, ha 

underrettet vedkommende myndighet nevnt i bokstav a) i denne artikkelen om forsendelsens ankomst ved å sende inn et 

utfylt felles innførselsdokument om helse eller hygiene (CHED – Common Health Entry Document) nevnt i artikkel 56 i 

forordning (EU) 2017/625 via IMSOC. 

Artikkel 6 

Fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer som seiler under en medlemsstats flagg, og som losses i 

tredjestater 

1. Forsendelser av fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer som seiler under en medlemsstats flagg, og 

som, med eller uten lagring, losses i tredjestater før de innføres til Unionen med et annet transportmiddel som nevnt i 

artikkel 72 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/627, skal gjennomgå dokumentkontroll av vedkommende 

myndighet på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen.  

  

(8) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 4. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 

hensyn til vilkårene for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til 

virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 av 4.10.2019, s. 1). 
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2. Forsendelsene nevnt i nr. 1 kan unntas fra identitetskontroll og fysisk kontroll på grensekontrollstasjoner, forutsatt at de 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 72 i forordning (EU) 2019/627. 

3. Dersom det er fastslått eller er mistanke om manglende overholdelse av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 

2017/625, skal vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen i tillegg til 

dokumentkontroll også gjennomføre identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelsene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 7 

Forsendelser som innføres til Unionen via visse greske øyer og visse franske territorier 

1. Produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som innføres til Unionen fra tredjestater via godkjente 

innførselssteder på de greske øyene Rhodos, Mytilene og Iraklio (Kreta) til lokal bruk på den greske øya der 

innførselsstedet ligger, er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner. 

2. Dyr, produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som innføres til Unionen fra tredjestater via godkjente 

innførselssteder i de franske oversjøiske departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte til lokal 

bruk i de franske oversjøiske departementene der innførselsstedet ligger, er unntatt fra offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjoner. 

Artikkel 8 

Særskilt offentlig kontroll av forsendelser som innføres til Unionen via visse greske øyer og visse franske territorier 

1. Forsendelsene nevnt i artikkel 7 skal for hvert godkjent innførselssted gjennomgå kontroller i samsvar med vedlegg I. 

2. Hvert godkjent innførselssted skal høre inn under en vedkommende myndighets ansvar, som har tilgang til 

a) offentlige veterinærer som er ansvarlige for å treffe beslutninger om forsendelser i samsvar med artikkel 55  

nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, og 

b) dersom vedkommende myndighet anser det som nødvendig, personalet nevnt i artikkel 49 nr. 2 bokstav a) og b) i 

forordning (EU) 2017/625 som har fått opplæring i samsvar med artikkel 2 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/1081(9). 

3. Vedkommende myndighet på godkjente innførselssteder på de greske øyene nevnt i artikkel 7 nr. 1 skal sikre at det på 

hvert godkjent innførselssted er tilgjengelig personale og ressurser for å gjennomføre offentlig kontroll av forsendelser av 

varer nevnt i artikkel 7 nr. 1 som innførselsstedet er godkjent for. 

4. Hvert godkjent innførselssted i de franske oversjøiske departementene nevnt i artikkel 7 nr. 2 skal ha alle anlegg, alt utstyr 

og alt personale som kreves for å gjennomføre offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 7  

nr. 2 som innførselsstedet er godkjent for. 

Artikkel 9 

De driftsansvarliges ansvar med hensyn til forsendelser som innføres til Unionen via visse greske øyer og visse franske 

territorier 

Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelser nevnt i artikkel 7, skal 

a) underrette vedkommende myndighet på det godkjente innførselsstedet om forsendelsens ankomst ved å sende inn et utfylt 

CHED-dokument via IMSOC før forsendelsen ankommer det godkjente innførselsstedet, 

  

(9) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1081 av 8. mars 2019 om fastsettelse av regler om særlige krav til opplæring av personale som 

gjennomfører visse fysiske kontroller på grensekontrollstasjoner (EUT L 171 av 26.6.2019, s. 1). 
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b) føre et register som er godkjent av vedkommende myndighet på det godkjente innførselsstedet, som, dersom det er relevant, 

viser antallet dyr, produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som skal bringes i omsetning, samt 

kjøperens/kjøpernes navn og adresse, 

c) informere kjøperen/kjøperne om at 

i) produktene av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som skal bringes i omsetning, bare er til lokalt forbruk, 

og at disse produktene ikke under noen omstendigheter må videresendes til andre deler av Unionens territorium, 

ii) kjøperen/kjøperne ved videresalg må informere den eller de nye kjøperne, dersom dette er kommersielle aktører, om 

begrensningene i samsvar med bokstav c) i), 

d) når det gjelder de franske oversjøiske departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte, informere 

kjøperen/kjøperne om at 

i) dyrene som skal bringes i omsetning, bare er til lokal avl og produksjon, og at disse dyrene og produkter som stammer 

fra disse dyrene, ikke under noen omstendigheter må videresendes til andre deler av Unionens territorium, 

ii) kjøperen/kjøperne ved videresalg må informere den eller de nye kjøperne, dersom dette er kommersielle aktører, om 

begrensningene i samsvar med bokstav d) i). 

Artikkel 10 

Oppheving 

1. Vedtak 94/641/EF og gjennomføringsbeslutning 2012/44/EU oppheves fra 14. desember 2019. 

2. Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås som henvisninger til denne forordningen og leses som angitt i 

sammenligningstabellene i vedlegg II. 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Særskilt offentlig kontroll av varer som innføres til Unionen via godkjente innførselssteder på visse greske øyer og visse 

franske territorier 

1. Vedkommende myndighet skal sikre at alle data om produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter og, når 

det gjelder de franske oversjøiske departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte, også alle data om 

dyr som framvises for å bringes i omsetning, legges inn i IMSOC. 

2. Vedkommende myndighet skal kontrollere 

a) de ledsagende sertifikatene og dokumentene, 

b) identiteten til produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter og, når det gjelder de franske oversjøiske 

departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte, også dyrenes identitet, 

c) emballeringen og merkingen, 

d) varenes kvalitet og konserveringstilstand, 

e) transportvilkårene og, når det gjelder kjøletransporter, transportmiddelets temperatur og varenes kjernetemperatur, 

f) eventuell skade på varene. 

3. Vedkommende myndighet skal, etter at den særskilte offentlige kontrollen er gjennomført, sikre at det angis i det 

ledsagende CHED-dokumentet at produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som skal bringes i 

omsetning, bare er til lokalt forbruk, og at disse produktene ikke under noen omstendigheter må videresendes til andre deler 

av Unionens territorium. 

4. Når det gjelder de franske oversjøiske departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte, skal 

vedkommende myndighet etter at den særskilte offentlige kontrollen er gjennomført, sikre at det angis i det ledsagende 

CHED-dokumentet at dyr som skal bringes i omsetning, bare er til lokal avl og produksjon, og at disse dyrene og produkter 

som stammer fra disse dyrene, ikke under noen omstendigheter må videresendes til andre deler av Unionens territorium. 

5. Vedkommende myndighet skal gjennomføre regelmessige inspeksjoner av husdyrlokalet/oppbevaringsstedet for 

forsendelser som skal bringes i omsetning, for å verifisere at kravene til folkehelse er oppfylt og at disse forsendelsene ikke 

blir videresendt til andre deler av Unionens territorium. 

6. Når det gjelder de franske oversjøiske departementene Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Mayotte, skal 

vedkommende myndighet gjennomføre regelmessige inspeksjoner av husdyrlokalene for dyr som skal bringes i omsetning, 

for å verifisere at kravene til dyrehelse er oppfylt, og at disse dyrene og produkter som stammer fra disse dyrene, ikke 

videresendes til andre deler av Unionens territorium. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabeller nevnt i artikkel 10 nr. 2 

1. Vedtak 94/641/EF 

Vedtak 94/641/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 

Artikkel 2 

Artikkel 3 første strekpunkt 

Artikkel 3 annet strekpunkt 

Artikkel 3 tredje strekpunkt 

Artikkel 3 fjerde strekpunkt 

Artikkel 4 

Artikkel 5 

Artikkel 6 

Artikkel 7 

Vedlegg I 

Vedlegg II nr. 1 

Vedlegg II nr. 2 

Artikkel 7 

Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 9 bokstav a) 

Artikkel 9 bokstav b) 

Artikkel 9 bokstav c) 

Artikkel 9 bokstav e) 

Artikkel 8 nr. 1 

__ 

__ 

__ 

Artikkel 7 

Vedlegg I nr. 2 

Vedlegg I nr. 5 

2. Gjennomføringsbeslutning 2012/44/EU 

Gjennomføringsbeslutning 2012/44/EU Denne forordningen 

Artikkel 1 

Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 2 

Artikkel 3 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 4 

Artikkel 3 nr. 5 

Artikkel 4 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 4 

Artikkel 4 nr. 5 

Artikkel 5 

Artikkel 6 

Artikkel 7 

Artikkel 8 

Vedlegg 

Artikkel 7 

Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 4 

Artikkel 9 bokstav a) 

__ 

Artikkel 9 bokstav b) 

Artikkel 9 bokstav c) og d) 

Artikkel 9 bokstav e) og f) 

Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 1 

Vedlegg I nr. 1 

Vedlegg I nr. 3 og 4 

Vedlegg I nr. 5 og 6 

__ 

__ 

__ 

__ 

Artikkel 7 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2127 

av 10. oktober 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til anvendelsesdatoen for 

visse bestemmelser i rådsdirektiv 91/496/EØF, 97/78/EF og 2000/29/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen 

offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse 

og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) 

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF(1), særlig 

artikkel 149 nr. 2 og artikkel 165 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 oppretter en ramme for offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet for å verifisere at Unionens næringsmiddel- og fôrvareregelverk anvendes korrekt. Denne rammen omfatter 

offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen fra tredjestater. 

2) Forordning (EU) 2017/625 opphever rådsdirektiv 91/496/EØF(2) og 97/78/EF(3) med virkning fra 14. desember 2019. Den 

endrer dessuten europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031(4) for å oppheve rådsdirektiv 2000/29/EF(5). 

3) For å unngå eventuelle huller i regelverket i påvente av vedtakelsen av gjennomføringsrettsakter og delegerte rettsakter som 

gjelder forhold nevnt i artikkel 47 nr. 2, artikkel 48, artikkel 51 nr. 1 bokstav b), c) og d), artikkel 53  

nr. 1 bokstav a), artikkel 54 nr. 1 og 3 og artikkel 58 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, fastsettes det i forordning (EU) 

2017/625 at de relevante bestemmelsene i rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF og direktiv 2000/29/EF skal fortsette å 

gjelde fram til 14. desember 2022, eller en tidligere dato som skal fastsettes av Kommisjonen. Når det gjelder direktiv 

2000/29/EF, skal denne tidligere datoen inntreffe etter anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/625. 

4) Det er vedtatt en delegert rettsakt i henhold til artikkel 53 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 som regulerer 

offentlig kontroll på andre kontrollsteder enn grensekontrollstasjoner. Den rettsakten får anvendelse fra  

14. desember 2019. Når det gjelder kategoriene av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i 

artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i nevnte forordning, vil den imidlertid først få anvendelse fra 14. desember 2020. Tilsvarende 

bestemmelser i direktiv 2000/29/EF bør derfor fortsatt gjelde fram til 13. desember 2020.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 12.12.2019, s. 111 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til 

Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56). 

(3) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031 av 26. oktober 2016 om vernetiltak mot planteskadegjørere, om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om oppheving av rådsdirektiv 

69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 av 23.11.2016, s. 4). 

(5) Rådsdirektiv 2000/29/EF av 8. mai 2000 om beskyttelsestiltak mot innføring til Fellesskapet av organismer som er skadelige for planter 

eller planteprodukter og spredning av dem i Fellesskapet (EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1). 

2020/EØS/80/22 
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5) Det er vedtatt en gjennomføringsrettsakt i henhold til artikkel 54 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 som regulerer 

hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll ved innførsel av dyr og varer til Unionen. Den rettsakten får anvendelse 

fra 14. desember 2019. Når det gjelder kategoriene av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i 

artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i nevnte forordning, vil den imidlertid først få anvendelse fra 14. desember 2022. Tilsvarende 

bestemmelser i direktiv 2000/29/EF bør derfor fortsatt gjelde fram til 13. desember 2022. 

6) I tillegg er det vedtatt en gjennomføringsrettsakt i henhold til artikkel 47 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 om 

utarbeidelse av en liste over dyr og varer som skal omfattes av systematisk offentlig kontroll ved innførsel til Unionen. 

Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/478(6) er sammensatte produkter blitt tilføyd til kategoriene som skal 

oppføres på listen. Kravene ved innførsel til Unionen av slike produkter som er fastsatt i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2019/625(7), vil imidlertid først få anvendelse fra 21. april 2021. De eksisterende kravene til sammensatte 

produkter vil fortsatt gjelde fram til 20. april 2021. Det er derfor påkrevd med overgangstiltak når det gjelder de 

bestemmelsene i direktiv 97/78/EF som regulerer forholdene nevnt i artikkel 47 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 

2017/625, i forbindelse med sammensatte produkter. 

7) Det er vedtatt gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 47 nr. 2 bokstav b) og artikkel 58 bokstav a) i forordning 

(EU) 2017/625 om utarbeidelse av en liste over varer som omfattes av midlertidig strengere offentlig kontroll ved 

innførsel til Unionen, samt formatet for det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – Common 

Health Entry Document). Disse rettsaktene får anvendelse fra anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/625. 

8) Det er vedtatt delegerte rettsakter i henhold til artikkel 48 og artikkel 51 nr. 1 bokstav b), c) og d) i forordning (EU) 

2017/625 som regulerer unntak fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner og fastsettelse av særlige regler for 

transitt og omlasting. Disse rettsaktene får anvendelse fra anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/625. 

9) Forordning (EU) 2017/625 bør derfor endres. 

10) Ettersom reglene fastsatt i denne rettsakten i stor grad henger sammen og vil bli anvendt samtidig, bør de fastsettes i en 

enkelt rettsakt snarere enn i ulike rettsakter med mange krysshenvisninger og risiko for overlapping. 

11) Ettersom forordning (EU) 2017/625 og de delegerte forordningene og gjennomføringsforordningene nevnt ovenfor får 

anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EU) 2017/625 

I forordning (EU) 2017/625 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 149 nr. 1 skal lyde: 

«De relevante bestemmelsene i direktiv 91/496/EØF og direktiv 97/78/EF som regulerer forhold nevnt i artikkel 47  

nr. 2 bokstav b), artikkel 48, artikkel 51 nr. 1 bokstav b), c) og d), artikkel 53 nr. 1 bokstav a), artikkel 54 nr. 1 og 3 og 

artikkel 58 bokstav a) i denne forordningen, skal gjelde i stedet for de tilsvarende bestemmelsene i denne forordningen fram 

til 13. desember 2019. 

De relevante bestemmelsene i direktiv 97/78/EF som regulerer forhold nevnt i artikkel 47 nr. 2 bokstav a) i denne 

forordningen i forbindelse med sammensatte produkter, skal fortsatt gjelde i stedet for den tilsvarende bestemmelsen fram 

til 20. april 2021.» 

  

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/478 av 14. januar 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

med hensyn til kategoriene av forsendelser som skal omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner (EUT L 82 av 25.3.2019, 

s. 4). 

(7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 

hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsum (EUT L 131 av 17.5.2019, s. 18). 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/377 

 

2) Artikkel 165 nr. 2 skal lyde: 

«I forbindelse med forhold som omfattes av direktiv 2000/29/EF, får artikkel 47 nr. 2, artikkel 48, artikkel 51  

nr. 1 bokstav b), c) og d) og artikkel 58 bokstav a) i denne forordningen anvendelse fra 15. desember 2019 i stedet for de 

relevante bestemmelsene i nevnte direktiv, som opphører å gjelde fra nevnte dato. 

De relevante bestemmelsene i direktiv 2000/29/EF skal fortsatt gjelde i forbindelse med forhold som omfattes av 

artikkel 53 nr. 1 bokstav a) i denne forordningen i stedet for den sistnevnte bestemmelsen, fram til 13. desember 2020. 

De relevante bestemmelsene i direktiv 2000/29/EF skal fortsatt gjelde i forbindelse med forhold som omfattes av 

artikkel 54 nr. 1 og 3 i denne forordningen, i stedet for de sistnevnte bestemmelsene fram til 13. desember 2022.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse av denne forordningen 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1819 

av 8. august 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp eddik som et aktivt 

stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 28 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet eddik, i den grad det utgjorde et næringsmiddel eller fôr beregnet på bruk som repellent eller 

lokkestoff av produkttype 19, var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 1451/2007(2). 

2) Det ble i henhold til artikkel 16 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(3) framlagt en melding om 

eddik for produkttype 19 som var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr. Det europeiske kjemikaliebyrå 

(«Byrået») erklærte at meldingen oppfylte kravene, og underrettet Kommisjonen om at kravene var oppfylt i henhold til 

artikkel 17 i nevnte forordning. Eddik ble følgelig oppført under produkttype 19 på listen over kombinasjoner av stoff 

og produkttype som omfattes av programmet for vurdering av eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter(4). 

3) Kommisjonen anmodet 31. januar 2017 Byrået om en uttalelse om hvorvidt eddik gir grunn til bekymring i henhold til 

artikkel 28 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) I Byråets uttalelse(5) ble det konkludert med at eddik ikke gir grunn til bekymring, og derfor oppfyller vilkårene for 

oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. 

5) Idet det tas hensyn til Byråets uttalelse, bør eddik oppføres i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. Ettersom eddik 

er av naturlig opprinnelse, bør stoffet inngå i kategori 4, «Tradisjonelt brukte stoffer av naturlig opprinnelse». Eddik bør 

oppføres i nevnte vedlegg bare i den utstrekning stoffet omfattes av definisjonen av «næringsmidler» nevnt i artikkel 3 

nr. 1 bokstav u) i nevnte forordning og i den utstrekning dets eddiksyreinnehold er lavere enn 10 %. Dette er forenlig 

med det faktum at eddik var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i forordning (EF)  

nr. 1451/2007 bare dersom det ble betegnet som et næringsmiddel. 

6) Artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 inneholder overgangstiltak dersom et eksisterende aktivt stoff som 

omfattes av arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av eksisterende aktive stoffer, godkjennes i samsvar med 

nevnte forordning. Når det gjelder eddik for produkttype 19, bør datoen for godkjenning med henblikk på artikkel 89  

nr. 3 i nevnte forordning settes til 1. juni 2021, for å gi tilstrekkelig tid til inngivelse av søknader om godkjenning i 

samsvar med artikkel 89 nr. 3 annet ledd i nevnte forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2020 av 7. februar 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 

om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 31 av 1.2.2019, s. 1). 

(5) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter av 14. desember 2017 om hvorvidt visse aktive stoffer i form av næringsmidler og fôr oppfyller 

vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordningen om biocidprodukter, ECHA/BPC/186/2017. 

2020/EØS/80/23 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal datoen for godkjenning av eddik for produkttype 19 være 

1. juni 2021. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, i kategori 4 på listen over aktive stoffer nevnt i artikkel 25 bokstav a), skal ny post 

lyde: 

EF-nummer Navn/gruppe Begrensning Merknad 

«Ikke tilgjengelig Eddik(*) Unntatt eddik som ikke er 

næringsmiddel, og unntatt 

eddik som inneholder mer enn 

10 % eddiksyre (uavhengig av 

om det er et næringsmiddel 

eller ikke). 

CAS-nr. 8028-52-2 

(*) Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 skal datoen for godkjenning av eddik for produkttype 19 være 1. juni 2021.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1820 

av 8. august 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp Saccharomyces 

cerevisiae som et aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 28 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet Saccharomyces cerevisiae, i den grad stoffet utgjorde et næringsmiddel eller fôr beregnet på bruk som 

repellent eller lokkestoff av produkttype 19, var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007(2). 

2) Det ble i henhold til artikkel 16 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(3) framlagt en melding om 

Saccharomyces cerevisiae for produkttype 19 som var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr. Det europeiske 

kjemikaliebyrå («Byrået») erklærte at meldingen oppfylte kravene, og underrettet Kommisjonen om at kravene var 

oppfylt i henhold til artikkel 17 i nevnte forordning. Saccharomyces cerevisiae ble følgelig oppført under produkttype 

19 på listen over kombinasjoner av stoff og produkttype som omfattes av programmet for vurdering av eksisterende 

aktive stoffer i biocidprodukter(4). 

3) Kommisjonen anmodet 31. januar 2017 Byrået om en uttalelse om hvorvidt Saccharomyces cerevisiae gir grunn til 

bekymring i henhold til artikkel 28 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) I Byråets uttalelse(5) ble det konkludert med at Saccharomyces cerevisiae ikke gir grunn til bekymring, og derfor 

oppfyller vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. 

5) Idet det tas hensyn til Byråets uttalelse, bør Saccharomyces cerevisiae oppføres i vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 528/2012. Ettersom Saccharomyces cerevisiae er av naturlig opprinnelse, bør stoffet inngå i kategori 4, «Tradisjonelt 

brukte stoffer av naturlig opprinnelse». Saccharomyces cerevisiae bør oppføres i nevnte vedlegg bare i den utstrekning 

stoffet omfattes av definisjonen av «næringsmidler» eller «fôr» nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav u) i nevnte forordning. 

Dette er forenlig med det faktum at Saccharomyces cerevisiae var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt 

i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007 bare dersom det ble betegnet som et næringsmiddel eller fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 4 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 

om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 31 av 1.2.2019, s. 1). 

(5) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter av 14. desember 2017 om hvorvidt visse aktive stoffer i form av næringsmidler og fôr oppfyller 

vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordningen om biocidprodukter, ECHA/BPC/186/2017. 

2020/EØS/80/24 
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6) Artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 inneholder overgangstiltak dersom et eksisterende aktivt stoff som 

omfattes av arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av eksisterende aktive stoffer, godkjennes i samsvar med 

nevnte forordning. Når det gjelder Saccharomyces cerevisiae for produkttype 19, bør datoen for godkjenning med 

henblikk på artikkel 89 nr. 3 i nevnte forordning settes til 1. juni 2021, for å gi tilstrekkelig tid til inngivelse av søknader 

om godkjenning i samsvar med artikkel 89 nr. 3 annet ledd i nevnte forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal datoen for godkjenning av Saccharomyces cerevisiae for 

produkttype 19 være 1. juni 2021. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, i kategori 4 på listen over aktive stoffer nevnt i artikkel 25 bokstav a), skal ny post 

lyde: 

EF-nummer Navn/gruppe Begrensning Merknad 

«Ikke tilgjengelig Saccharomyces cerevisiae 

(gjær)(*) 

Unntatt Saccharomyces 

cerevisiae som ikke er 

næringsmiddel eller fôr. 

CAS-nr. 68876-77-7 

(*) Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 skal datoen for godkjenning av Saccharomyces cerevisiae for produkttype 19 være 1. juni 2021.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 2019/1821 

av 8. august 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp eggpulver som et 

aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 28 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet eggpulver, i den grad det utgjorde et næringsmiddel eller fôr beregnet på bruk som repellent eller 

lokkestoff av produkttype 19, var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 1451/2007(2). 

2) Det ble i henhold til artikkel 16 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(3) framlagt en melding om 

eggpulver for produkttype 19 som var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr. Det europeiske kjemikaliebyrå 

(«Byrået») erklærte at meldingen oppfylte kravene, og underrettet Kommisjonen om at kravene var oppfylt i henhold til 

artikkel 17 i nevnte forordning. Eggpulver ble følgelig oppført under produkttype 19 på listen over kombinasjoner av 

stoff og produkttype som omfattes av programmet for vurdering av eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter(4). 

3) Kommisjonen anmodet 31. januar 2017 Byrået om en uttalelse om hvorvidt eggpulver gir grunn til bekymring i henhold 

til artikkel 28 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) I Byråets uttalelse(5) ble det konkludert med at eggpulver ikke gir grunn til bekymring, og derfor oppfyller vilkårene for 

oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. 

5) Idet det tas hensyn til Byråets uttalelse, bør eggpulver oppføres i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. Ettersom 

eggpulver er av naturlig opprinnelse, bør stoffet inngå i kategori 4, «Tradisjonelt brukte stoffer av naturlig opprinnelse». 

Eggpulver bør oppføres i nevnte vedlegg bare i den utstrekning stoffet omfattes av definisjonen av «næringsmidler» 

eller «fôr» nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav u) i nevnte forordning. Dette er forenlig med det faktum at eggpulver var 

omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007 bare dersom det ble 

betegnet som et næringsmiddel eller fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 7 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 

om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 31 av 1.2.2019, s. 1). 

(5) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter av 14. desember 2017 om hvorvidt visse aktive stoffer i form av næringsmidler og fôr oppfyller 

vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordningen om biocidprodukter, ECHA/BPC/186/2017. 

2020/EØS/80/25 
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6) Artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 inneholder overgangstiltak dersom et eksisterende aktivt stoff som 

omfattes av arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av eksisterende aktive stoffer, godkjennes i samsvar med 

nevnte forordning. Når det gjelder eggpulver for produkttype 19, bør datoen for godkjenning med henblikk på artikkel 

89 nr. 3 i nevnte forordning settes til 1. juni 2021, for å gi tilstrekkelig tid til inngivelse av søknader om godkjenning i 

samsvar med artikkel 89 nr. 3 annet ledd i nevnte forordning, 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal datoen for godkjenning av eggpulver for produkttype 19 

være 1. juni 2021. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  



Nr. 80/386 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, i kategori 4 på listen over aktive stoffer nevnt i artikkel 25 bokstav a), skal ny post 

lyde: 

EF-nummer Navn/gruppe Begrensning Merknad 

«Ikke tilgjengelig Eggpulver(*) Unntatt eggpulver som ikke er 

næringsmiddel eller fôr. 

 

(*) Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 skal datoen for godkjenning av eggpulver for produkttype 19 være 1. juni 2021.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1822 

av 8. august 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp honning som et aktivt 

stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 28 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet honning, i den grad det utgjorde et næringsmiddel eller fôr beregnet på bruk som repellent eller 

lokkestoff av produkttype 19, var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 1451/2007(2). 

2) Det ble i henhold til artikkel 16 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(3) framlagt en melding om 

honning for produkttype 19 som var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr. Det europeiske kjemikaliebyrå 

(«Byrået») erklærte at meldingen oppfylte kravene, og underrettet Kommisjonen om at kravene var oppfylt i henhold til 

artikkel 17 i nevnte forordning. Honning ble følgelig oppført under produkttype 19 på listen over kombinasjoner av stoff 

og produkttype som omfattes av programmet for vurdering av eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter(4). 

3) Kommisjonen anmodet 31. januar 2017 Byrået om en uttalelse om hvorvidt honning gir grunn til bekymring i henhold 

til artikkel 28 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) I Byråets uttalelse(5) ble det konkludert med at honning ikke gir grunn til bekymring, og derfor oppfyller vilkårene for 

oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. 

5) Idet det tas hensyn til Byråets uttalelse, bør honning oppføres i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. Ettersom 

honning er av naturlig opprinnelse, bør stoffet inngå i kategori 4, «Tradisjonelt brukte stoffer av naturlig opprinnelse». 

Honning bør oppføres i nevnte vedlegg bare i den utstrekning stoffet omfattes av definisjonen av «næringsmidler» eller 

«fôr» nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav u) i nevnte forordning. Dette er forenlig med det faktum at honning var omfattet av 

unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007 bare dersom det ble betegnet som 

et næringsmiddel eller fôr. 

6) Artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 inneholder overgangstiltak dersom et eksisterende aktivt stoff som 

omfattes av arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av eksisterende aktive stoffer, godkjennes i samsvar med 

nevnte forordning. Når det gjelder honning for produkttype 19, bør datoen for godkjenning med henblikk på artikkel 89 

nr. 3 i nevnte forordning settes til 1. juni 2021, for å gi tilstrekkelig tid til inngivelse av søknader om godkjenning i 

samsvar med artikkel 89 nr. 3 annet ledd i nevnte forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 10 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 

om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 31 av 1.2.2019, s. 1). 

(5) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter av 14. desember 2017 om hvorvidt visse aktive stoffer i form av næringsmidler og fôr oppfyller 

vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordningen om biocidprodukter, ECHA/BPC/186/2017. 

2020/EØS/80/26 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal datoen for godkjenning av honning for produkttype 19 

være 1. juni 2021. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/389 

 

VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, i kategori 4 på listen over aktive stoffer nevnt i artikkel 25 bokstav a), skal ny post 

lyde: 

EF-nummer Navn/gruppe Begrensning Merknad 

«Ikke tilgjengelig Honning(*) Unntatt honning som ikke er 

næringsmiddel eller fôr. 

CAS-nr. 8028-66-8 

(*) Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 skal datoen for godkjenning av honning for produkttype 19 være 1. juni 2021.» 

 



Nr. 80/390 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1823 

av 8. august 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp D-fruktose som et 

aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 28 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet D-fruktose, i den grad det utgjorde et næringsmiddel eller fôr beregnet på bruk som repellent eller 

lokkestoff av produkttype 19, var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007(2). 

2) Det ble i henhold til artikkel 16 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(3) framlagt en melding om 

D-fruktose for produkttype 19 som var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr. Det europeiske kjemikaliebyrå 

(«Byrået») erklærte at meldingen oppfylte kravene, og underrettet Kommisjonen om at kravene var oppfylt i henhold til 

artikkel 17 i nevnte forordning. D-fruktose ble følgelig oppført under produkttype 19 på listen over kombinasjoner av 

stoff og produkttype som omfattes av programmet for vurdering av eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter(4). 

3) Kommisjonen anmodet 31. januar 2017 Byrået om en uttalelse om hvorvidt D-fruktose gir grunn til bekymring i 

henhold til artikkel 28 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. I Byråets uttalelse(5) ble det konkludert med at D-fruktose 

ikke gir grunn til bekymring, og derfor oppfyller vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 13 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 

om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 31 av 1.2.2019, s. 1). 

(5) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter av 14. desember 2017 om hvorvidt visse aktive stoffer i form av næringsmidler og fôr oppfyller 

vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordningen om biocidprodukter, ECHA/BPC/186/2017. 

2020/EØS/80/27 
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4) Idet det tas hensyn til Byråets uttalelse, bør D-fruktose oppføres i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. Ettersom 

D-fruktose er av naturlig opprinnelse, bør stoffet inngå i kategori 4, «Tradisjonelt brukte stoffer av naturlig 

opprinnelse». D-fruktose bør oppføres i nevnte vedlegg bare i den utstrekning stoffet omfattes av definisjonen av 

«næringsmidler» eller «fôr» nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav u) i nevnte forordning. Dette er forenlig med det faktum at 

D-fruktose var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007 bare 

dersom det ble betegnet som et næringsmiddel eller fôr. 

5) Artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 inneholder overgangstiltak dersom et eksisterende aktivt stoff som 

omfattes av arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av eksisterende aktive stoffer, godkjennes i samsvar med 

nevnte forordning. Når det gjelder D-fruktose for produkttype 19, bør datoen for godkjenning med henblikk på artikkel 

89 nr. 3 i nevnte forordning settes til 1. juni 2021, for å gi tilstrekkelig tid til inngivelse av søknader om godkjenning i 

samsvar med artikkel 89 nr. 3 annet ledd i nevnte forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal datoen for godkjenning av D-fruktose for produkttype 19 

være 1. juni 2021. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  



Nr. 80/392 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, i kategori 4 på listen over aktive stoffer nevnt i artikkel 25 bokstav a), skal ny post 

lyde: 

EF-nummer Navn/gruppe Begrensning Merknad 

«200-333-3 D-fruktose(*) Unntatt D-fruktose som ikke 

er næringsmiddel eller fôr. 

CAS-nr. 57-48-7 

(*) Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 skal datoen for godkjenning av D-fruktose for produkttype 19 være 1. juni 2021.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1824 

av 8. august 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp ost som et aktivt 

stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 28 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet ost, i den grad det utgjorde et næringsmiddel eller fôr beregnet på bruk som repellent eller lokkestoff 

av produkttype 19, var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1451/2007(2). 

2) Det ble i henhold til artikkel 16 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(3) framlagt en melding om 

ost for produkttype 19 som var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr. Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») 

erklærte at meldingen oppfylte kravene, og underrettet Kommisjonen om at kravene var oppfylt i henhold til artikkel 17 

i nevnte forordning. Ost ble følgelig oppført under produkttype 19 på listen over kombinasjoner av stoff og produkttype 

som omfattes av programmet for vurdering av eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter(4). 

3) Kommisjonen anmodet 31. januar 2017 Byrået om en uttalelse om hvorvidt ost gir grunn til bekymring i henhold til 

artikkel 28 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) I Byråets uttalelse(5) ble det konkludert med at ost ikke gir grunn til bekymring, og derfor oppfyller vilkårene for 

oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. 

5) Idet det tas hensyn til Byråets uttalelse, bør ost oppføres i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. Ettersom ost er av 

naturlig opprinnelse, bør stoffet inngå i kategori 4, «Tradisjonelt brukte stoffer av naturlig opprinnelse». Ost bør 

oppføres i nevnte vedlegg bare i den utstrekning stoffet omfattes av definisjonen av «næringsmiddel» eller «fôr» nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav u) i nevnte forordning. Dette er forenlig med det faktum at ost var omfattet av unntaket for 

næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007 bare dersom det ble betegnet som et 

næringsmiddel eller fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 16 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 

om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 31 av 1.2.2019, s. 1). 

(5) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter av 14. desember 2017 om hvorvidt visse aktive stoffer i form av næringsmidler og fôr oppfyller 

vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordningen om biocidprodukter, ECHA/BPC/186/2017. 

2020/EØS/80/28 
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6) Artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 inneholder overgangstiltak dersom et eksisterende aktivt stoff som 

omfattes av arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av eksisterende aktive stoffer, godkjennes i samsvar med 

nevnte forordning. Når det gjelder ost for produkttype 19, bør datoen for godkjenning med henblikk på artikkel 89  

nr. 3 i nevnte forordning settes til 1. juni 2021, for å gi tilstrekkelig tid til inngivelse av søknader om godkjenning i 

samsvar med artikkel 89 nr. 3 annet ledd i nevnte forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal datoen for godkjenning av ost for produkttype 19 være  

1. juni 2021. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/395 

 

VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, i kategori 4 på listen over aktive stoffer nevnt i artikkel 25 bokstav a), skal ny post 

lyde: 

EF-nummer Navn/gruppe Begrensning Merknad 

«Ikke tilgjengelig Ost(*) Unntatt ost som ikke er 

næringsmiddel eller fôr. 

 

(*) Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 skal datoen for godkjenning av ost for produkttype 19 være 1. juni 2021.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1825 

av 8. august 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp konsentrert eplejuice 

som et aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 28 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet konsentrert eplejuice, i den grad det utgjorde et næringsmiddel eller fôr beregnet på bruk som 

repellent eller lokkestoff av produkttype 19, var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt i artikkel 6 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007(2). 

2) Det ble i henhold til artikkel 16 nr. 5 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(3) framlagt en melding om 

konsentrert eplejuice for produkttype 19 som var omfattet av unntaket for næringsmidler og fôr. Det europeiske 

kjemikaliebyrå («Byrået») erklærte at meldingen oppfylte kravene, og underrettet Kommisjonen om at kravene var 

oppfylt i henhold til artikkel 17 i nevnte forordning. Konsentrert eplejuice ble følgelig oppført under produkttype 19 på 

listen over kombinasjoner av stoff og produkttype som omfattes av programmet for vurdering av eksisterende aktive 

stoffer i biocidprodukter(4). 

3) Kommisjonen anmodet 31. januar 2017 Byrået om en uttalelse om hvorvidt konsentrert eplejuice gir grunn til 

bekymring i henhold til artikkel 28 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) I Byråets uttalelse(5) ble det konkludert med at konsentrert eplejuice ikke gir grunn til bekymring, og derfor oppfyller 

vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. 

5) Idet det tas hensyn til Byråets uttalelse, bør konsentrert eplejuice oppføres i vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. 

Ettersom konsentrert eplejuice er av naturlig opprinnelse, bør stoffet inngå i kategori 4, «Tradisjonelt brukte stoffer av 

naturlig opprinnelse». Konsentrert eplejuice bør oppføres i nevnte vedlegg bare i den grad den omfattes av definisjonen i 

nr. 2 del I i vedlegg I til rådsdirektiv 2001/112/EF(6). 

6) Artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 inneholder overgangstiltak dersom et eksisterende aktivt stoff som 

omfattes av arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av eksisterende aktive stoffer, godkjennes i samsvar med 

nevnte forordning. Når det gjelder konsentrert eplejuice for produkttype 19, bør datoen for godkjenning med henblikk 

på artikkel 89 nr. 3 i nevnte forordning settes til 1. juni 2021, for å gi tilstrekkelig tid til inngivelse av søknader om 

godkjenning i samsvar med artikkel 89 nr. 3 annet ledd i nevnte forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 19 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 

om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 31 av 1.2.2019, s. 1). 

(5) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter av 14. desember 2017 om hvorvidt visse aktive stoffer i form av næringsmidler og fôr oppfyller 

vilkårene for oppføring i vedlegg I til forordningen om biocidprodukter, ECHA/BPC/186/2017. 

(6) Rådsdirektiv 2001/112/EF av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum (EFT L 10 av 

12.1.2002, s. 58). 

2020/EØS/80/29 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal datoen for godkjenning av konsentrert eplejuice for 

produkttype 19 være 1. juni 2021. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012, i kategori 4 på listen over aktive stoffer nevnt i artikkel 25 bokstav a), skal ny post 

lyde: 

EF-nummer Navn/gruppe Begrensning Merknad 

«Ikke tilgjengelig Konsentrert eplejuice(*) Unntatt konsentrert eplejuice 

som ikke omfattes av 

definisjonen i nr. 2 del I i 

vedlegg I til rådsdirektiv 

2001/112/EF(**). 

 

(*) Med henblikk på artikkel 89 nr. 3 skal datoen for godkjenning av konsentrert eplejuice for produkttype 19 være 1. juni 2021. 

(**) Rådsdirektiv 2001/112/EF av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum (EFT L 10 av 

12.1.2002, s. 58).» 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/1845 

av 8. august 2019 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i 

visse gummikomponenter brukt i motorsystemer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder de farlige stoffene som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet gjelder ikke for bruksområdene 

oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU, er oppført i vedlegg I til 

direktivet. 

3) Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 

2011/65/EU. Kommisjonen mottok 29. juni 2017 en søknad etter artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2011/65/EU om et unntak, til 

oppføring i vedlegg III til det samme direktivet, for bruk av DEHP i gummikomponenter som O-ringer, pakninger, 

vibrasjonsdempere, tetningsringer, slanger, gummitetninger og tetningspropper som brukes i motorsystemer, herunder 

eksosanlegg og turboladere, som er utformet for å inngå i utstyr som ikke utelukkende er ment til å brukes av forbrukere 

(«unntaket det søkes om»). 

4) Vurderingen av unntaket det søkes om, omfattet samråd med berørte parter i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i direktiv 

2011/65/EU. 

5) DEHP tilsettes gummimateriale som en mykner for å gjøre det fleksibelt. Gummikomponentene brukes som fleksible 

forbindelser mellom motorsystemenes deler og hindrer lekkasje, forsegler motordeler og beskytter mot vibrasjoner eller 

smuss og væsker i hele levetiden til motorene. 

6) I dag er det ingen DEHP-frie alternativer tilgjengelige på markedet som kan gi en tilstrekkelig grad av pålitelighet ved 

bruk i motorer der det er nødvendig med lang levetid og særlige egenskaper som bestandighet mot eventuelle materialer 

som kommer i kontakt med komponenten (f.eks. drivstoff, smøreolje, kjølemidler, gass eller smuss), temperatur og 

vibrasjoner. 

7) På grunn av mangelen på pålitelige alternativer er det fremdeles ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte 

eller fjerne DEHP for visse gummikomponenter brukt i motorsystemer. Unntaket det søkes om, er forenlig med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2) og svekker dermed ikke det helse- og miljøvernet som 

nevnte forordning gir. 

8) Unntaket det søkes om, bør derfor innvilges ved at de bruksområdene med hensyn til elektrisk og elektronisk utstyr i 

kategori 11 i vedlegg I til direktiv 2011/65/EU som omfattes av unntaket, føres opp i vedlegg III til direktiv 

2011/65/EU. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 5.11.2019, s. 38 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2020/EØS/80/30 
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9) Unntaket bør innvilges for den maksimale gyldighetstiden på fem år, regnet fra 22. juli 2019, i samsvar med artikkel 4 

nr. 3 og artikkel 5 nr. 2 første ledd i direktiv 2011/65/EU. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne 

et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

10) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 30. april 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mai 2020. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2011/65/EU skal nytt punkt 43 lyde: 

«43. Bis(2-etylheksyl)ftalat i gummikomponenter i motorsystemer, utformet for å 

inngå i utstyr som ikke utelukkende er ment til å brukes av forbrukere, 

forutsatt at ingen mykgjorte materialer kommer i kontakt med menneskers 

slimhinner eller i langvarig kontakt med menneskers hud, og at 

konsentrasjonen av bis(2-etylheksyl)ftalat ikke overstiger: 

a) 30 vektprosent av gummien i 

i) belegg på tetningsringer, 

ii) tetningsringer av massiv gummi, eller 

iii) gummikomponenter som inngår i enheter på minst tre komponenter 

som bruker elektrisk, mekanisk eller hydraulisk energi for å virke, og 

er festet til motoren. 

b) 10 vektprosent av gummien i komponenter som inneholder gummi, og 

som ikke er nevnt i bokstav a). 

I dette punktet menes med «langvarig kontakt med menneskers hud» 

kontinuerlig kontakt av mer enn ti minutters varighet eller periodisk kontakt i 

et tidsrom på 30 minutter per dag. 

Gjelder for kategori 11 og utløper 

21. juli 2024.» 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/1846 

av 8. august 2019 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i loddematerialer brukt i visse 

forbrenningsmotorer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder de farlige stoffene som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet gjelder ikke for bruksområdene 

oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU, er oppført i vedlegg I til 

direktivet. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Kommisjonen mottok 

29. juni 2017 en søknad etter artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2011/65/EU om et unntak, til oppføring i vedlegg III til det 

samme direktivet, for bruk av bly i loddematerialer for følere, aktuatorer og motorstyringsenheter som brukes til å 

overvåke og kontrollere motorsystemer, herunder turboladere og systemer for kontroll av eksosutslipp fra 

forbrenningsmotorer i utstyr som ikke utelukkende er ment til å brukes av forbrukere («unntaket det søkes om»). 

4) Vurderingen av unntaket det søkes om, omfattet samråd med berørte parter i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i direktiv 

2011/65/EU. 

5) Hver motor som er omfattet av unntaket det søkes om, er utstyrt med bestemte typer følere, aktuatorer og 

styringsenheter som overvåker og kontrollerer utslippene, for å sikre samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/1628(2). Forholdene i og nær en slik motor og et eksosanlegg kan være så ekstreme i form av høye 

temperaturer og vibrasjonsnivåer at de kan forårsake tidlig brudd i loddingen. 

6) For tiden trengs det ytterligere tid til testing av den bruken av bly som omfattes av unntaket det søkes om, for å sikre at 

tilgjengelige blyfrie alternativer er pålitelige. 

7) På grunn av mangelen på pålitelige alternativer er det for visse forbrenningsmotorer ikke vitenskapelig og teknisk 

gjennomførbart å erstatte eller fjerne bly. Unntaket det søkes om, er forenlig med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1907/2006(3) og svekker dermed ikke det helse- og miljøvernet som nevnte forordning gir. 

8) Unntaket det søkes om, bør derfor innvilges ved at de bruksområdene med hensyn til elektrisk og elektronisk utstyr i 

kategori 11 i vedlegg I til direktiv 2011/65/EU som omfattes av unntaket, føres opp i vedlegg III til direktiv 

2011/65/EU. 

9) Unntaket bør innvilges for den maksimale gyldighetstiden på fem år, regnet fra 22. juli 2019, i samsvar med artikkel 4 

nr. 3 og artikkel 5 nr. 2 første ledd i direktiv 2011/65/EU. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne 

et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

10) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 5.11.2019, s. 41 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og 

partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og 

(EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2020/EØS/80/31 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 30. april 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mai 2020. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2011/65/EU skal nytt punkt 44 lyde: 

«44. Bly i loddematerialer for følere, 

aktuatorer og styringsenheter i 

forbrenningsmotorer som omfattes av 

virkeområdet for europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628(*), 

innebygd i utstyr som i drift er fast 

plassert, og som er konstruert for 

yrkesbrukere, men også brukes av ikke-

yrkesbrukere.  

Gjelder for kategori 11 og utløper  

21. juli 2024. 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og 

partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og 

(EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53).» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1390 

av 31. juli 2019 

om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), for å tilpasse det til den tekniske utviklingen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(2) inneholder forsøksmetoder for bestemmelse av kjemiske stoffers fysisk-

kjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet som skal anvendes for formålene i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

2) Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) utarbeider harmoniserte og internasjonalt omforente 

retningslinjer for forsøk med kjemikalier for reguleringsformål. OECD utsteder regelmessig nye og reviderte 

retningslinjer for forsøk, idet det tas hensyn til den vitenskapelige utviklingen på dette området. 

3) For å ta hensyn til den teknisk utviklingen og om mulig redusere antallet dyr som brukes i forsøk, i samsvar med 

artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, bør det etter at relevante OECD-retningslinjer for forsøk er vedtatt, 

fastsettes to nye forsøksmetoder for vurdering av økotoksisitet og ni nye forsøksmetoder for bestemmelse av toksisitet 

for menneskers helse, og sju forsøksmetoder bør ajourføres. Elleve av disse forsøksmetodene gjelder in vitro-forsøk 

med hensyn til irritasjon/etsing av hud/øyne, hudsensibilisering, genotoksisitet og hormonforstyrrende virkninger. 

Aktørene er blitt rådspurt om den foreslåtte endringen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 26.9.2019, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2020 av 7. februar 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT 

L 142 av 31.5.2008, s. 1). 

2020/EØS/80/32 
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4) Forordning (EF) nr. 440/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 31. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 247 av 26.9.2019, s. 3–508.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1692 

av 9. oktober 2019 

om anvendelsen av visse registrerings- og datadelingsbestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den endelige registreringsfristen for innfasingsstoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 132, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å unngå å overbelaste myndigheter og fysiske eller juridiske personer med arbeid med registrering av stoffer som 

allerede fantes på det indre marked da forordning (EF) nr. 1907/2006 trådte i kraft, er det i artikkel 23 i nevnte 

forordning fastsatt en overgangsordning for innfasingsstoffer. Som følge av dette ble det fastsatt en rekke forskjellige 

overgangsfrister for registrering av slike stoffer. Det følger av artikkel 23 nr. 3 i nevnte forordning at den endelige 

fristen for registrering innenfor overgangsordningen utløp 1. juni 2018. 

2) For å sikre likebehandling av markedsaktører som framstiller eller bringer i omsetning innfasingsstoffer og ikke-

innfasingsstoffer, må det etter utløpet av overgangsordningen angis anvendelsesområde for bestemmelser som har 

fastsatt gunstige vilkår for registrering av innfasingsstoffer. For disse bestemmelsene bør det derfor fastsettes en 

hensiktsmessig, rimelig og klar sluttdato etter hvilken disse bestemmelsene ikke lenger får anvendelse eller får 

anvendelse bare under særlige omstendigheter. 

3) I artikkel 3 nr. 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 er det fastsatt vilkår for beregningen av mengdene av 

innfasingsstoffer per år basert på gjennomsnittlige produksjons- eller importmengder for de tre foregående 

kalenderårene. For å sikre at markedsaktørene har tilstrekkelig tid til å foreta de nødvendige justeringer av sine 

beregningsmetoder, bør disse vilkårene som et første tiltak fortsatt gjelde fram til de angitte sluttdatoen. For å ta hensyn 

til definisjonen av «per år» i artikkel 3 nr. 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør sluttdatoen fastsettes til utgangen av 

dette kalenderåret (31. desember 2019). 

4) I tråd med regelgiverens hensikt om å redusere mulige virkninger av registreringsplikten for stoffer i små mengder 

fastsetter artikkel 12 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1907/2006 mindre strenge opplysningskrav for registrering av 

visse innfasingsstoffer i små mengder, forutsatt at de ikke oppfyller kriteriene i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1907/2006. I henhold til artikkel 23 nr. 3 i nevnte forordning måtte disse innfasingsstoffene i små mengder 

registreres innen registreringsfristen 1. juni 2018. For å sikre likebehandling av registranter som slutter seg til en 

registrering eller oppdaterer sin dokumentasjon i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav b) etter denne fristen, bør 

imidlertid denne bestemmelsen som et ytterligere tiltak fortsatt få anvendelse etter 1. juni 2018.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 10.10.2019, s. 12 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2020/EØS/80/33 
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5) Den 1. juni 2018 opphørte den formelle driften av foraene for utveksling av opplysninger om stoffer (SIEF). Som et 

tredje tiltak bør imidlertid registrantenes fortsatte datadelingsforpliktelser styrkes, og registrantene bør oppmuntres til å 

bruke lignende uformelle kommunikasjonsplattformer som setter dem i stand til å oppfylle sine fortsatte registrerings- 

og datadelingsforpliktelser i henhold til både forordning (EF) nr. 1907/2006 og kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2016/9(2). 

6) Det bør som et fjerde tiltak fastsettes at en potensiell registrant som har forhåndsregistrert et innfasingsstoff i samsvar 

med artikkel 28 i forordning (EF) nr. 1907/2006, fram til den angitte sluttdatoen ikke er pålagt å følge 

orienteringsprosessen fastsatt i artikkel 26 i nevnte forordning, ettersom formålet med orienteringsprosessen allerede er 

oppfylt gjennom forhåndsregistreringen. 

7) Det må sikres at tvisteprosesser knyttet til datadeling lett kan identifiseres. Datadelingsbestemmelsene fastsatt i artikkel 

30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor fortsatt få anvendelse fram til den angitte sluttdatoen. Etter sluttdatoen er 

det bare datadelingsbestemmelsene i artikkel 26 og 27 i nevnte forordning som bør få anvendelse. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Beregning av mengder av innfasingsstoffer 

Den bestemte metoden for beregning av mengdene av innfasingsstoffer per år som er fastsatt i artikkel 3 nr. 30 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006, får anvendelse bare fram til 31. desember 2019. Når en registrant har gjennomført registrering av et stoff, 

skal denne registranten beregne sin mengde av stoffet per kalenderår i samsvar med artikkel 3 nr. 30 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006. 

Artikkel 2 

Registreringskrav for visse innfasingsstoffer i små mengder 

Utløpet av overgangsordningen for innfasingsstoffer i forordning (EF) nr. 1907/2006 berører ikke anvendelsen av artikkel 12 

nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning. 

Artikkel 3 

Datadelingsforpliktelser etter registrering 

Etter registrering av et stoff skal registranter, herunder registranter som framlegger data sammen med andre registranter, fortsatt 

oppfylle sine datadelingsforpliktelser på en rettferdig, åpen og ikke-diskriminerende måte som angitt i avdeling III i forordning 

(EF) nr. 1907/2006 og i gjennomføringsforordning (EU) 2016/9. I den forbindelse kan registrantene bruke uformelle 

kommunikasjonsplattformer tilsvarende foraene for utveksling av opplysninger om stoffer nevnt i artikkel 29 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

Artikkel 4 

Plikt til å orientere seg og dele data om innfasingsstoffer 

1. Dersom forhandlinger om datadeling gjennomført i samsvar med artikkel 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 ikke fører til 

noen avtale, får bestemmelsene i nevnte artikkel anvendelse bare fram til 31. desember 2019. 

  

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/9 av 5. januar 2016 om felles framlegging av data og datadeling i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(EUT L 3 av 6.1.2016, s. 41). 
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2. Etter 31. desember 2019 er forhåndsregistreringer foretatt i samsvar med artikkel 28 i forordning (EF) nr. 1907/2006 ikke 

lenger gyldige, og artikkel 26 og 27 får anvendelse på alle innfasingsstoffer. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1257 

av 23. juli 2019 

om retting av den bulgarske språkversjonen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om 

kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den bulgarske språkversjonen av forordning (EF) nr. 1223/2009 inneholder en feil i tabellen i vedlegg III, post 12 

kolonne i, første punktum, som ble innført ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1197/2013(2), med hensyn til 

bruksvilkår og advarsler for stoffene. 

2) Den bulgarske språkversjonen av forordning (EF) 1223/2009 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 24.7.2019, s. 5 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1197/2013 av 25. november 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1223/2009/EF om kosmetiske produkter (EUT L 315 av 26.11.2013, s. 34). 

2020/EØS/80/34 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1857 

av 6. november 2019 

om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om  

kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Titandioksid er i øyeblikket tillatt som UV-filter i kosmetiske produkter, herunder i form av nanomateriale. Titandioksid 

er oppført i post 27a i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009. Det er tillatt ved en konsentrasjon på høyst 25 % i 

bruksklart preparat, unntatt til bruk som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger ved innånding, og med 

forbehold for de egenskapene som er angitt i posten. 

2) Egenskapene angitt i post 27a i vedlegg VI gjelder de tillatte fysisk-kjemiske egenskapene til titandioksid (nano) og 

stoffer som det kan være overflatebehandlet med. 

3) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) konkluderte i en uttalelse av 7. mars 2017, rettet 22. juni 2018(2), 

med at bruk av de tre formene av titandioksid (nano) som var under vurdering, overflatebehandlet med enten silika og 

cetylfosfat (hhv. opptil 16 % og 6 %), alumina og mangandioksid (hhv. opptil 7 % og 0,7 %) eller alumina og 

trietoksycaprylylsilan (hhv. opptil 3 % og 9 %), kan anses som trygt for bruk i kosmetiske produkter til påføring på 

frisk, uskadd eller solbrent hud. SCCS tilføyde at konklusjonen imidlertid ikke gjelder bruk som kan medføre 

eksponering av forbrukerens lunger for de nanopartiklene av titandioksid som absorberes gjennom innånding (f.eks. 

puddere eller sprayprodukter). 

4) SCCS konkluderte videre med at de bestanddelene som brukes i visse typer produkter (f.eks. i leppestift), utilsiktet kan 

bli inntatt. De potensielle skadevirkningene av mangandioksid bør derfor tas i betraktning dersom nanomaterialer 

overflatebehandlet med mangandioksid skal brukes på en måte som kan føre til oralt inntak. 

5) I lys av uttalelsen fra SCCS og for å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige utviklingen bør de tre kombinasjonene 

av overflatebehandlinger ved sine respektive konsentrasjonsgrenser som er vurdert av SCCS, tillates for bruk med 

titandioksid (nano) som UV-filter, med forbehold for de øvrige vilkårene oppført i post 27a i vedlegg VI til forordning 

(EF) nr. 1223/2009. 

6) Det foreligger imidlertid en potensiell risiko for menneskers helse forbundet med inntak av mangandioksid. Derfor bør 

kombinasjonen av alumina og mangandioksid som overflatebehandling ikke tillates i leppeprodukter, ettersom de til en 

viss grad inntas. Dessuten kan det forekomme under rimelig forutsigbare bruksforhold at visse ansiktsprodukter, f.eks. 

solkremer beregnet på bruk i ansiktet, blir påført på leppene. Når ansiktsprodukter påføres på leppene, blir de til en viss 

grad inntatt. Derfor bør ansiktsprodukter som inneholder kombinasjonen av alumina og mangandioksid som 

overflatehandling, bære en advarsel mot å bruke produktene på leppene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 7.11.2019, s. 3 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1580/16, endelig utgave av 7. mars 2017, rettelse av 22. juni 2018. 

2020/EØS/80/35 
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7) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 6. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Post 27a i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk 

betegnelse / INN / 

XAN 

 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet  

a b c d e f g h i 

«27a Titandioksid(*) Titanium Dioxide 

(nano) 

13463-67-

7/1317-70-

0/1317-80-2 

236-675-5/215-

280-1/215-282-2 

 25 % (**) Skal ikke brukes i produkter som 

kan medføre eksponering av 

sluttbrukerens lunger ved inn-

ånding. 

Bare nanomaterialer med følgende 

egenskaper er tillatt: 

— Renhet ≥ 99 %. 

— Rutilform eller rutil med inntil 

5 % anatas, med krystallinsk 

struktur og fysisk utforming 

som klynger i sfærisk form, 

nåleform eller spydform. 

— Median partikkelstørrelse 

basert på antallsmessig stør-

relsesfordeling ≥ 30 nm. 

— Størrelsesforhold fra 1 til 4,5 

og volumspesifikt overflate-

areal ≤ 460 m2/cm3. 

— Overflatebehandlet med 

silika, hydrert silika, alumina, 

aluminiumhydroksid, 

aluminiumstearat, stearinsyre, 

trimetoksycaprylylsilan, 

glyserin, dimetikon, hydro-

gendimetikon, simetikon 

For ansiktsprodukter som inneholder 

titandioksid (nano) og er over-

flatebehandlet med kombinasjonen 

alumina og mangandioksid: 

Må ikke brukes på leppene. 
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Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk 

betegnelse / INN / 

XAN 

 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste 

konsentrasjon i 

bruksklart preparat 

Annet  

a b c d e f g h i 

       eller overflatebehandlet med en av 

følgende kombinasjoner: 

— Silika ved en konsentrasjon på 

høyst 16 % og cetylfosfat ved 

en konsentrasjon på høyst 

6 %. 

— Alumina ved en konsentrasjon 

på høyst 7 % og mangan-

dioksid ved en konsentrasjon 

på høyst 0,7 % (må ikke 

brukes i leppeprodukter). 

— Alumina ved en konsentrasjon 

på høyst 3 % og trietoksycap-

rylylsilan ved en konsentrasjon 

på høyst 9 %. 

— Fotokatalytisk aktivitet ≤ 10 % 

sammenlignet med referanse-

materiale som ikke er over-

flatebehandlet eller ikke er 

dopet. 

— Nanopartiklene er fotostabile i 

den endelige sammensetn-

ingen. 

 

(*) Til bruk som fargestoff, se vedlegg IV nr. 143. 

(**) Når det gjelder kombinert bruk av titandioksid og titandioksid (nano), skal summen ikke overstige grensen angitt i kolonne g.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1858 

av 6. november 2019 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om  

kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter(1), 

særlig artikkel 31 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Stoffet 4-(3-etoksy-4-hydroksyfenyl)butan-2-on (CAS-nummer 569646-79-3), som har fått navnet Hydroxyethoxyphenyl 

Butanone (HEPB) i den internasjonale nomenklaturen for kosmetiske bestanddeler, fungerer som konserveringsmiddel og 

hudpleiemiddel. Det er for tiden ikke oppført i forordning (EF) nr. 1223/2009. 

2) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) konkluderte i sin uttalelse av 7. april 2017(2) med at HEPB ut fra et 

samlet eksponeringsscenario kan anses som trygt når det brukes som konserveringsmiddel i produkter som skylles av, i 

munnpleieprodukter og i kosmetiske produkter som ikke skylles av, ved en konsentrasjon på høyst 0,7 %. SCCS 

konkluderte videre med at det kreves ytterligere bevis for å kunne utelukke øyeirritasjon. 

3) Etter at flere medlemsstater hadde uttrykt bekymring for at HEPB kunne føre til øyeirritasjon, og etter at søkeren hadde 

framlagt ytterligere vitenskapelige data, konkluderte SCCS i sin uttalelse av 5. mars 2019(3) med at bruk av HEPB som 

konserveringsmiddel i produkter som skylles av, i munnpleieprodukter og i kosmetiske produkter som ikke skylles av, ved 

en konsentrasjon på høyst 0,7 %, ut fra et samlet eksponeringsscenario er trygt med hensyn til øyeirritasjon. 

4) På bakgrunn av ovennevnte uttalelser og for å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige utviklingen bør HEPB tillates for 

bruk som konserveringsmiddel i produkter som skylles av, i munnpleieprodukter og i kosmetiske produkter som ikke 

skylles av, ved en konsentrasjon på høyst 0,7 % i bruksklart preparat. 

5) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 7.11.2019, s. 7 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2020 av 7. februar 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), Opinion on Ethylzingerone — ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) — Cosmetics 

Europe No P98, SCCS/1582/16, 7 April 2017. 

(3) SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), Opinion on Ethylzingerone — ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) — Cosmetics 

Europe No P98 — Submission II eye irritation, foreløpig utgave av 21. desember 2018, endelig utgave av 5. mars 2019, SCCS/1604/18. 

2020/EØS/80/36 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 6. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 tilføyes følgende post: 

Referansenummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 
Ordlyd i bruksvilkår og 

advarsler 

Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer 
Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon 

i bruksklart preparat 
Annet  

a b c d e f g h i 

«60 4-(3-etoksy-4-

hydroksyfenyl)-

butan-2-on 

Hydroxyethox-

yphenyl Butanone 

569646-79-3 933-435-8  0,7 %»   
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON (EU) 2018/2050 

av 19. desember 2018 

om tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for demonstrasjon og 

evaluering som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF 

[meddelt under nummer K(2018) 8598](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF(1) plikter medlemsstatene å offentliggjøre minst 

fire generelle overføringslisenser. 

2) Generelle overføringslisenser er en viktig del av den forenklede lisensordningen som ble innført ved direktiv 

2009/43/EF. 

3) Forskjeller i anvendelsesområdet for de generelle overføringslisensene som offentliggjøres av medlemsstatene, med 

hensyn til hvilke forsvarsrelaterte varer som omfattes, og forskjeller i vilkårene som gjelder for overføring av disse 

varene, kan være til hinder for gjennomføringen av direktiv 2009/43/EF og oppnåelsen av dets mål om forenkling. 

Tilpasning av de nasjonale tilnærmingsmåtene når det gjelder anvendelsesområdet og vilkårene for overføringer i 

henhold til de generelle overføringslisensene som offentliggjøres av medlemsstatene, er viktig for å sikre at lisensene er 

attraktive og brukes. 

4) I sine konklusjoner av 18. mai 2015 gjentok Rådet at det er behov for å gjennomføre og anvende bl.a. direktiv 2009/43/EF. 

Etter vedtakelsen av de to foregående rekommandasjonene om generelle overføringslisenser for væpnede styrker(2) og 

sertifiserte mottakere(3) har Kommisjonen i den europeiske forsvarshandlingsplanen(4) og i rapporten om evaluering av 

overføringsdirektivet(5) meddelt at den konsentrerer seg om de to gjenværende generelle overføringslisensene, som 

omfatter overføringer for demonstrasjon, evaluering, utstilling, reparasjon og vedlikehold. 

5) Initiativet i denne rekommandasjon har fått sterk støtte fra medlemsstatenes representanter i komiteen nedsatt ved 

artikkel 14 i direktiv 2009/43/EF. Retningslinjene i denne rekommandasjon er et resultat av drøftingene i en 

ekspertgruppe som er nedsatt under denne komiteen. 

6) Denne rekommandasjon gjelder listen over forsvarsrelaterte varer fastsatt i vedlegget til direktiv 2009/43/EF (som 

tilsvarer Den europeiske unions felles liste over militært utstyr). Denne rekommandasjon vil bli oppdatert når det er 

nødvendig for å gjenspeile framtidige oppdateringer av listen over forsvarsrelaterte varer. 

7) Basert på drøftingene med medlemsstatene og av hensyn til varenes egenskaper (herunder unntak), f.eks. hvor følsomme 

de er, utgjør listen over forsvarsrelaterte varer i nr. 1.1 i denne rekommandasjon en ikke-uttømmende minimumsliste 

over varer som medlemsstatene tillater overført i henhold til sin generelle overføringslisens for demonstrasjon og 

evaluering (GTL-DE). Dette betyr at også andre forsvarsrelaterte varer som omfattes av vedlegget til direktiv 

2009/43/EF, og som ikke er oppført i denne rekommandasjon, kan overføres i henhold til en GTL-DE offentliggjort av 

en medlemsstat.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 21.12.2018, s. 89 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i 

Fellesskapet (EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1). 

(2) EUT L 329 av 3.12.2016, s. 101. 

(3) EUT L 329 av 3.12.2016, s. 105. 

(4) COM(2016) 950 endelig utgave. 

(5) COM(2016) 760 endelig utgave. 

2020/EØS/80/37 
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8) I drøftingene om denne rekommandasjon har medlemsstatene minnet om at de er bundet av forpliktelser etter unionsretten, 

f.eks. Rådets felles holdning 2008/944/FUSP(1), og av internasjonale forpliktelser på området eksportkontroll. I den 

forbindelse har medlemsstatene anerkjent erklæringen om medlemsstatenes politiske forpliktelse til forsyningssikkerhet(2). 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1. GENERELLE OVERFØRINGSLISENSER FOR DEMONSTRASJON OG EVALUERING 

Medlemsstatene anbefales å tilpasse sine generelle overføringslisenser for demonstrasjon og evaluering i samsvar med 

nedenstående. 

1.1. Forsvarsrelaterte varer som i henhold til den generelle overføringslisensen kan overføres for demonstrasjon og 

evaluering, som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2009/43/EF 

ML-kategoriene nedenfor er en undergruppe av listen over forsvarsrelaterte varer som fastsatt i vedlegget til direktiv 

2009/43/EF. Den generelle overføringslisensen for demonstrasjon og evaluering (GTL-DE) skal som et minimum gi rett 

til overføring av de forsvarsrelaterte varene angitt i ML-kategoriene nedenfor. Medlemsstatene kan velge å inkludere flere 

ML-kategorier i sin GTL-DE med tilhørende forsvarsrelaterte varer. 

Liste over ML-kategorier som minst skal omfattes: 

— ML3. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Subammunisjon som omfattes av konvensjonen om klasevåpen. 

— Sluttfasestyrte prosjektiler. 

— Ammunisjon, prosjektiler og drivladninger spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML5. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Underpunkt 5.b: Systemer for målregistrering, målangivelse, avstandsmåling, overvåking eller sporing, utstyr til 

deteksjon, datafusjon, gjenkjenning eller identifikasjon og utstyr til sensorintegrasjon. 

— Underpunkt 5.c: Motmidler mot utstyr angitt i ML5.a eller ML5.b. 

Alle varer skal utleveres uten krypteringskomponent og uten integrert database. 

— ML6. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette kjøretøyer som omfattes av underpunkt ML6.a. 

— Understell og tårn som omfattes av underpunkt ML6.a. 

— Utstyr og utstyrskomponenter som er utelukket fra de andre ML-kategoriene. 

— ML7. Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt 7.f: Verneutstyr og dekontamineringsutstyr som er spesielt konstruert eller modifisert for militær 

bruk, samt komponenter og kjemiske blandinger. 

— Underpunkt 7.g: Utstyr som er spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk til deteksjon eller 

identifikasjon av materialer angitt i ML7.a, ML7.b eller ML7.d, og spesialkonstruerte komponenter til dette. 

— ML8. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Alle stoffer med samtlige av følgende kjennetegn: 

— Detoneringshastighet på minst 8 000 m/s. 

— Tetthet på høyst 1,80 g/cm3.  

  

(1) Rådets felles holdning 2008/944/FUSP av 8. desember 2008 om fastsettelse av felles regler for eksportkontroll av militær teknologi og 

militært utstyr (EUT L 335 av 13.12.2008, s. 99). 

(2) Vedtatt av representantene for regjeringene i de medlemsstatene som deltar i Det europeiske forsvarsbyrå (EDA), forsamlet i Rådet ved 

dets 3551. møte 19. juni 2017. 
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— Alle følgende eksplosiver og tilhørende blandinger: 

— Underpunkt 8.a.15: HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0). 

— Underpunkt 8.a.21: RDX og derivater, som følger: 

— RDX (syklotrimetylentrinitramin, syklonitt, T4, heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-

1,3,5-triaza-sykloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4); 

— Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazasykloheksanon) (CAS 115029-35-1). 

— Underpunkt 8.a.23: TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6). 

— Alle stoffer som kan brukes direkte eller indirekte i produksjon av subammunisjonsvåpen som omfattes av 

konvensjonen om klasevåpen undertegnet i Oslo 3. desember 2008, unntatt til medlemsstater som har ratifisert 

konvensjonen om klasevåpen. 

— ML9. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette krigsfartøyer (overflate- eller undervannsfartøyer) som omfattes av underpunkt ML9.a. 

— Komplette skrog. 

— Underpunkt ML9.a.2.d: Aktive våpenmotmiddelsystemer angitt i ML4.b, ML5.c eller ML11.a. 

— Underpunkt ML9.b.4: Luftuavhengige framdriftssystemer (AIP-systemer) spesielt konstruert for undervannsbåter. 

— Underpunkt ML9.d: Ubåtnett og torpedonett spesielt konstruert for militær bruk. 

— Utstyr under ML9.c: Utstyr til undervannsdeteksjon spesielt konstruert for militær bruk, styreinnretninger til dette og 

komponenter til dette som er spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML10. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette luftfartøyer, lettere-enn-luft-fartøyer og ubemannede luftfartøyer som omfattes av underpunkt 

ML10.a, ML10.b eller ML10.c. 

— Skrog til kampfly og kamphelikoptre. 

— Motorer til kampfly. 

— Utstyr og utstyrskomponenter som er utelukket fra de andre ML-kategoriene. 

— ML11. Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt ML11.a.g: Styre- og navigasjonsutstyr, unntatt utstyr som er spesielt konstruert eller modifisert for 

missiler, raketter, bæreraketter og ubemannede luftfartøyer («UAV-er»). 

— Underpunkt ML11.a.h: Digitalt troposcatter-radiokommunikasjonsutstyr. 

— Underpunkt ML11.a.j: Automatiserte kommandokontrollsystemer. 

— ML13. Alle varer er inkludert. 

— ML15. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Underpunkt ML15.f. 

— ML16. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Alt utstyr relatert til varer knyttet til ballistisk teknologi og CBRN-spredning. 

— ML17. Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt ML17.b: Anleggsutstyr spesielt konstruert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.d: Utsyr til ingeniørarbeid, spesielt konstruert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.j: Mobile reparasjonsverksteder spesielt konstruert eller modifisert for bruk til militært utstyr. 

— Underpunkt ML17.k: Feltgeneratorer spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk.  
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— Underpunkt ML17.l: Containere spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.m: Ferger, unntatt ferger angitt andre steder i EUs felles liste over militært utstyr, og broer og 

pongtonger spesielt konstruert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.o: Utstyr til laservern spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML21. Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt ML21.a: Programvare spesielt konstruert eller modifisert for bruk av varer oppført i den generelle 

overføringslisensen (GTL). 

— Underpunkt ML21.b.4: Programvare spesielt konstruert for militær bruk eller spesielt konstruert for anvendelser 

innen kommando, kommunikasjon, kontroll og etterretning (C3I) eller kommando, kommunikasjon, databehandling 

og etterretning (C4I). 

— ML22. Følgende er inkludert: 

— Bare den teknologien som er nødvendig for å bruke varene som tillates i samme generelle overføringslisens. 

1.2. Vilkår som skal inngå i den generelle overføringslisensen for demonstrasjon og evaluering 

Den følgende listen er ikke uttømmende. Imidlertid skal andre vilkår som en medlemsstat tilføyer, ikke være i strid med 

eller undergrave vilkårene oppført nedenfor. 

Geografisk gyldighet: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1) 

Overføring for 

demonstrasjon: 

Overføring av forsvarsrelaterte varer til bruk i et miljø som simulerer operative 

forhold. Uttrykket «overføring for demonstrasjon» omfatter prøveskyting av våpen. 

Overføring for evaluering: Overføring av en forsvarsrelatert vare for å prøve varen og utveksle prøvingsresultater. 

Uttrykket «overføring for evaluering» omfatter teknologioverføring med henblikk på 

utveksling av prøvingsresultater. 

Retur: Medlemsstatene skal velge et av følgende alternativer for retur av den forsvarsrelaterte 

varen etter demonstrasjon eller evaluering: 

a) Unnta varen fra kravet om forhåndstillatelse i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav e) i 

direktiv 2009/43/EF. 

b) Offentliggjøre en egen generell overføringslisens for retur av forsvarsrelaterte varer 

etter demonstrasjon eller evaluering, alt etter hva som er relevant, som minst inneholder 

samme liste over kvalifiserte forsvarsrelaterte varer. 

c) Inkludere retur i den generelle overføringslisensen for demonstrasjon og/eller 

evaluering. 

Varighet: Opprinnelsesmedlemsstatene kan fastsette en frist for retur av den forsvarsrelaterte varen 

som leverandøren må overholde overfor vedkommende myndighet i opprinnelses-

medlemsstaten. Medlemsstatene som den forsvarsrelaterte varen returneres fra, kan også 

fastsette en frist for returen som skal overholdes av leverandøren eller dennes representant. 

2. OPPFØLGING 

Medlemsstatene oppfordres til å gi virkning til denne rekommandasjon senest 1. juli 2019. 

Medlemsstatene oppfordres til å underrette Kommisjonen om de tiltak som treffes for å gi virkning til denne 

rekommandasjon. 

  

(1) EØS-komiteens beslutning nr. 111/2013 av 14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 

og sertifisering) (EUT L 318 av 28.11.2013, s. 12, som innlemmet direktiv 2009/43/EF i EØS-avtalen, inneholdt en eksplisitt 

tilpasningstekst: «Dette direktiv får ikke anvendelse for Liechtenstein». 
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3. ADRESSATER 

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Elżbieta BIEŃKOWSKA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  



Nr. 80/424 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

KOMMISJONSREKOMMANDASJON (EU) 2018/2051 

av 19. desember 2018 

om tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for reparasjon og 

vedlikehold som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF 

[meddelt under nummer K(2018) 8610](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF(1) plikter medlemsstatene å offentliggjøre minst 

fire generelle overføringslisenser. 

2) Generelle overføringslisenser er en viktig del av den forenklede lisensordningen som ble innført ved direktiv 

2009/43/EF. 

3) Forskjeller i anvendelsesområdet for de generelle overføringslisensene som offentliggjøres av medlemsstatene, med hensyn 

til hvilke forsvarsrelaterte varer som omfattes, og forskjeller i vilkårene som gjelder for overføring av disse varene, kan 

være til hinder for gjennomføringen av direktiv 2009/43/EF og oppnåelsen av dets mål om forenkling. Tilpasning av de 

nasjonale tilnærmingsmåtene når det gjelder anvendelsesområdet og vilkårene for overføringer i henhold til de generelle 

overføringslisensene som offentliggjøres av medlemsstatene, er viktig for å sikre at lisensene er attraktive og brukes. 

4) I sine konklusjoner av 18. mai 2015 gjentok Rådet at det er behov for å gjennomføre og anvende bl.a. direktiv 2009/43/EF. 

Etter vedtakelsen av de to foregående rekommandasjonene om generelle overføringslisenser for væpnede styrker(2) og 

sertifiserte mottakere(3) har Kommisjonen i den europeiske forsvarshandlingsplanen(4) og i rapporten om evaluering av 

overføringsdirektivet(5) meddelt at den konsentrerer seg om de to gjenværende generelle overføringslisensene, som 

omfatter overføringer for demonstrasjon, evaluering, utstilling, reparasjon og vedlikehold. 

5) Initiativet i denne rekommandasjon har fått sterk støtte fra medlemsstatenes representanter i komiteen nedsatt ved 

artikkel 14 i direktiv 2009/43/EF. Retningslinjene i denne rekommandasjon er et resultat av drøftingene i en 

ekspertgruppe som er nedsatt under denne komiteen. 

6) Denne rekommandasjon gjelder listen over forsvarsrelaterte varer fastsatt i vedlegget til direktiv 2009/43/EF (som 

tilsvarer Den europeiske unions felles liste over militært utstyr). Denne rekommandasjon vil bli oppdatert når det er 

nødvendig for å gjenspeile framtidige oppdateringer av listen over forsvarsrelaterte varer. 

7) Basert på drøftingene med medlemsstatene og av hensyn til varenes egenskaper (herunder unntak), f.eks. hvor følsomme de 

er, utgjør listen over forsvarsrelaterte varer i nr. 1.1 i denne rekommandasjon en ikke-uttømmende minimumsliste over 

varer som medlemsstatene tillater overført i henhold til sin generelle overføringslisens for reparasjon og vedlikehold (GTL-

RM). Dette betyr at også andre forsvarsrelaterte varer som omfattes av vedlegget til direktiv 2009/43/EF, og som ikke er 

oppført i denne rekommandasjon, kan overføres i henhold til en GTL-RM offentliggjort av en medlemsstat. 

8) I drøftingene om denne rekommandasjon har medlemsstatene minnet om at de er bundet av forpliktelser etter unionsretten, 

f.eks. Rådets felles holdning 2008/944/FUSP(6), og av internasjonale forpliktelser på området eksportkontroll. I den 

forbindelse har medlemsstatene anerkjent erklæringen om medlemsstatenes politiske forpliktelse til forsyningssikkerhet(7).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 21.12.2018, s. 94 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i 

Fellesskapet (EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1). 

(2) EUT L 329 av 3.12.2016, s. 101. 

(3) EUT L 329 av 3.12.2016, s. 105. 

(4) COM(2016) 950 endelig utgave. 

(5) COM(2016) 760 endelig utgave. 

(6) Rådets felles holdning 2008/944/FUSP av 8. desember 2008 om fastsettelse av felles regler for eksportkontroll av militær teknologi og 

militært utstyr (EUT L 335 av 13.12.2008, s. 99). 

(7) Vedtatt av representantene for regjeringene i de medlemsstatene som deltar i Det europeiske forsvarsbyrå (EDA), forsamlet i Rådet ved 

dets 3551. møte 19. juni 2017. 

2020/EØS/80/38 
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VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1. GENERELLE OVERFØRINGSLISENSER FOR REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 

Medlemsstatene anbefales å tilpasse sine generelle overføringslisenser for reparasjon og vedlikehold i samsvar med 

nedenstående. 

1.1. Forsvarsrelaterte varer som i henhold til den generelle overføringslisensen kan overføres for reparasjon og 

vedlikehold, som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2009/43/EF 

ML-kategoriene nedenfor er en undergruppe av listen over forsvarsrelaterte varer som fastsatt i vedlegget til direktiv 

2009/43/EF. Den generelle overføringslisensen for reparasjon og vedlikehold (GTL-RM) skal som et minimum gi rett til 

overføring av de forsvarsrelaterte varene angitt i ML-kategoriene nedenfor. Medlemsstatene kan velge å inkludere flere 

ML-kategorier i sin GTL-RM med tilhørende forsvarsrelaterte varer. 

Liste over ML-kategorier som minst skal omfattes: 

— ML3. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Subammunisjon som omfattes av konvensjonen om klasevåpen. 

— Sluttfasestyrte prosjektiler. 

— Ammunisjon, prosjektiler og drivladninger spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML4. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Underpunkt 4.a: Bomber, torpedoer, raketter, missiler, andre innretninger og ladninger samt komponenter 

spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk. 

— Underpunkt 4.b: Komponenter spesielt konstruert for avfyring, utlegging, avledning, støysending eller forstyrrelse 

som omfattes av underpunkt ML4.a. 

— ML5. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Underpunkt 5.b: Systemer for målregistrering, målangivelse, avstandsmåling, overvåking eller sporing, utstyr til 

deteksjon, datafusjon, gjenkjenning eller identifikasjon og utstyr til sensorintegrasjon. 

— Underpunkt 5.c: Motmidler mot utstyr angitt i ML5.a eller ML5.b. 

Alle varer skal utleveres uten krypteringskomponent og uten integrert database. 

— ML6. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette kjøretøyer. 

— Understell og tårn som omfattes av underpunkt ML6.a. 

— Utstyr og utstyrskomponenter som er utelukket fra de andre ML-kategoriene. 

— ML7. Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt 7.f: Verneutstyr og dekontamineringsutstyr som er spesielt konstruert eller modifisert for militær 

bruk, samt komponenter og kjemiske blandinger. 

— Underpunkt 7.g: Utstyr som er spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk til deteksjon eller identifikasjon 

av materialer angitt i ML7.a, ML7.b eller ML7.d, og spesialkonstruerte komponenter til dette. 

— ML8. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Alle stoffer med samtlige av følgende kjennetegn: 

— Detoneringshastighet på minst 8 000 m/s. 

— Tetthet på høyst 1,80g/cm3. 

— Alle følgende eksplosiver og tilhørende blandinger: 

— Underpunkt 8.a.15: HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0). 

— Underpunkt 8.a.21: RDX og derivater, som følger: 

— RDX (syklotrimetylentrinitramin, syklonitt, T4, heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-

1,3,5-triaza-sykloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4); 

— Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazasykloheksanon) (CAS 115029-35-1).  
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— Underpunkt 8.a.23: TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6). 

— Alle stoffer som kan brukes direkte eller indirekte i produksjon av subammunisjonsvåpen som omfattes av 

konvensjonen om klasevåpen undertegnet i Oslo 3. desember 2008, unntatt til medlemsstater som har ratifisert 

konvensjonen om klasevåpen. 

— ML9. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette krigsfartøyer (overflate- eller undervannsfartøyer) som omfattes av underpunkt ML9.a. 

— Komplette skrog. 

— Utstyr under ML9.c: Utstyr til undervannsdeteksjon spesielt konstruert for militær bruk, styreinnretninger til 

dette og komponenter til dette som er spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML10. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette luftfartøyer, lettere-enn-luft-fartøyer og ubemannede luftfartøyer som omfattes av underpunkt ML10.a 

eller ML10.c. 

— Skrog til kampfly og kamphelikoptre. 

— Motorer til kampfly. 

— Utstyr og utstyrskomponenter som er utelukket fra de andre ML-kategoriene. 

— ML11: Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt ML11.a.g: Styre- og navigasjonsutstyr, unntatt utstyr som er spesielt konstruert eller modifisert for 

missiler, raketter, bæreraketter og ubemannede luftfartøyer («UAV-er»). 

— Underpunkt ML11.a.h: Digitalt troposcatter-radiokommunikasjonsutstyr. 

— Underpunkt ML11.a.j: Automatiserte kommandokontrollsystemer. 

— ML13. Alle varer er inkludert. 

— ML14. Alle varer er inkludert. 

— ML15. Alle varer er inkludert. 

— ML16. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Alt utstyr relatert til varer knyttet til ballistisk teknologi og CBRN-spredning. 

— ML17. Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt ML17.b: Anleggsutstyr spesielt konstruert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.d: Utsyr til ingeniørarbeid, spesielt konstruert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.j: Mobile reparasjonsverksteder spesielt konstruert eller modifisert for bruk til militært utstyr. 

— Underpunkt ML17.k: Feltgeneratorer spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.l: Containere spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.m: Ferger, unntatt ferger angitt andre steder i EUs felles liste over militært utstyr, og broer og 

pongtonger spesielt konstruert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.o: Utstyr til laservern spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML21. Følgende varer er inkludert: 

— Underpunkt ML21.a: Programvare spesielt konstruert eller modifisert for bruk av varer oppført i den generelle 

overføringslisensen (GTL). 

— Underpunkt ML21.b.4: Programvare spesielt konstruert for militær bruk eller spesielt konstruert for anvendelser 

innen kommando, kommunikasjon, kontroll og etterretning (C3I) eller kommando, kommunikasjon, databehandling 

og etterretning (C4I). 

— ML22. Følgende er inkludert: 

— Den nødvendige teknologien for å bruke varene som tillates i samme generelle overføringslisens. 
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1.2. Vilkår som skal inngå i den generelle overføringslisensen for reparasjon og vedlikehold 

Den følgende listen over vilkår er ikke uttømmende. Imidlertid skal andre vilkår som en medlemsstat tilføyer, ikke være i 

strid med eller undergrave vilkårene oppført nedenfor. 

Geografisk gyldighet: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1) 

Overføring for reparasjon: Overføring av en forsvarsrelatert vare for at den skal repareres, og ikke oppgraderes eller 

forbedres med hensyn til ytelse. 

Overføring for vedlikehold: Overføring av en forsvarsrelatert vare for at den skal vedlikeholdes, og ikke oppgraderes 

eller forbedres med hensyn til ytelse. 

Retur: Medlemsstatene kan kreve at det foreligger en tidligere tillatelse til den opprinnelige 

overføringen av den varen som returneres etter reparasjon. Medlemsstatene skal velge et 

av følgende alternativer for retur av den forsvarsrelaterte varen etter reparasjon eller 

vedlikehold: 

a) Unnta varen fra kravet om forhåndstillatelse i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav e) 

i direktiv 2009/43/EF. 

b) Offentliggjøre en egen generell overføringslisens for retur av forsvarsrelaterte varer 

etter reparasjon eller vedlikehold, alt etter hva som er relevant, som minst inneholder 

samme liste over kvalifiserte forsvarsrelaterte varer. 

c) Inkludere retur i den generelle overføringslisensen for reparasjon og/eller vedlikehold. 

Varighet: Medlemsstatene kan fastsette en frist for retur av den forsvarsrelatert varen. 

2. OPPFØLGING 

Medlemsstatene oppfordres til å gi virkning til denne rekommandasjon senest 1. juli 2019. 

Medlemsstatene oppfordres til å underrette Kommisjonen om de tiltak som treffes for å gi virkning til denne 

rekommandasjon. 

3. ADRESSATER 

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Elżbieta BIEŃKOWSKA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(1) EØS-komiteens beslutning nr. 111/2013 av 14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 

og sertifisering) (EUT L 318 av 28.11.2013, s. 12, som innlemmet direktiv 2009/43/EF i EØS-avtalen, inneholdt en eksplisitt 

tilpasningstekst: «Dette direktiv får ikke anvendelse for Liechtenstein». 
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON (EU) 2018/2052 

av 19. desember 2018 

om tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for utstilling som nevnt i 

artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF 

[meddelt under nummer K(2018) 8611](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF(1) plikter medlemsstatene å offentliggjøre minst fire 

generelle overføringslisenser. 

2) Generelle overføringslisenser er en viktig del av den forenklede lisensordningen som ble innført ved direktiv 2009/43/EF. 

3) Forskjeller i anvendelsesområdet for de generelle overføringslisensene som offentliggjøres av medlemsstatene, med hensyn 

til hvilke forsvarsrelaterte varer som omfattes, og forskjeller i vilkårene som gjelder for overføring av disse varene, kan 

være til hinder for gjennomføringen av direktiv 2009/43/EF og oppnåelsen av dets mål om forenkling. Tilpasning av de 

nasjonale tilnærmingsmåtene når det gjelder anvendelsesområdet og vilkårene for overføringer i henhold til de generelle 

overføringslisensene som offentliggjøres av medlemsstatene, er viktig for å sikre at lisensene er attraktive og brukes. 

4) I sine konklusjoner av 18. mai 2015 gjentok Rådet at det er behov for å gjennomføre og anvende bl.a. direktiv 2009/43/EF. 

Etter vedtakelsen av de to foregående rekommandasjonene om generelle overføringslisenser for væpnede styrker(2) og 

sertifiserte mottakere(3) har Kommisjonen i den europeiske forsvarshandlingsplanen(4) og i rapporten om evaluering av 

overføringsdirektivet(5) meddelt at den konsentrerer seg om de to gjenværende generelle overføringslisensene, som 

omfatter overføringer for demonstrasjon, evaluering, utstilling, reparasjon og vedlikehold. 

5) Initiativet i denne rekommandasjon har fått sterk støtte fra medlemsstatenes representanter i komiteen nedsatt ved artikkel 

14 i direktiv 2009/43/EF. Retningslinjene i denne rekommandasjon er et resultat av drøftingene i en ekspertgruppe som er 

nedsatt under denne komiteen. 

6) Denne rekommandasjon gjelder listen over forsvarsrelaterte varer fastsatt i vedlegget til direktiv 2009/43/EF (som tilsvarer 

Den europeiske unions felles liste over militært utstyr). Denne rekommandasjon vil bli oppdatert når det er nødvendig for å 

gjenspeile framtidige oppdateringer av listen over forsvarsrelaterte varer. 

7) Basert på drøftingene med medlemsstatene og av hensyn til varenes egenskaper (herunder unntak), f.eks. hvor følsomme de 

er, utgjør listen over forsvarsrelaterte varer i nr. 1.1 i denne rekommandasjon en ikke-uttømmende minimumsliste over 

varer som medlemsstatene tillater overført i henhold til sin generelle overføringslisens for utstilling (GTL-EX). Dette betyr 

at også andre forsvarsrelaterte varer som omfattes av vedlegget til direktiv 2009/43/EF, og som ikke er oppført i denne 

rekommandasjon, kan overføres i henhold til en GTL-EX offentliggjort av en medlemsstat. 

8) I drøftingene om denne rekommandasjon har medlemsstatene minnet om at de er bundet av forpliktelser etter unionsretten, 

f.eks. Rådets felles holdning 2008/944/FUSP(6), og av internasjonale forpliktelser på området eksportkontroll.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 21.12.2018, s. 98 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i 

Fellesskapet (EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1). 

(2) EUT L 329 av 3.12.2016, s. 101. 

(3) EUT L 329 av 3.12.2016, s. 105. 

(4) COM(2016) 950 endelig utgave. 

(5) COM(2016) 760 endelig utgave. 

(6) Rådets felles holdning 2008/944/FUSP av 8. desember 2008 om fastsettelse av felles regler for eksportkontroll av militær teknologi og 

militært utstyr (EUT L 335 av 13.12.2008, s. 99). 

2020/EØS/80/39 
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VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1. GENERELLE OVERFØRINGSLISENSER FOR UTSTILLING 

Medlemsstatene anbefales å tilpasse sine generelle overføringslisenser for utstilling i samsvar med nedenstående. 

1.1. Forsvarsrelaterte varer som i henhold til den generelle overføringslisensen kan overføres for utstilling, som nevnt i 

artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2009/43/EF 

ML-kategoriene nedenfor er en undergruppe av listen over forsvarsrelaterte varer som fastsatt i vedlegget til direktiv 

2009/43/EF. Den generelle overføringslisensen for utstilling (GTL-EX) skal som et minimum gi rett til overføring av de 

forsvarsrelaterte varene angitt i ML-kategoriene nedenfor. Medlemsstatene kan velge å inkludere flere ML-kategorier i sin 

GTL-EX med tilhørende forsvarsrelaterte varer. 

Liste over ML-kategorier som minst skal omfattes: 

— ML1. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Våpen spesielt konstruert for militær bruk. 

— Løp og sluttstykker spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML2. Underpunkt c og d: Alle varer er inkludert. 

— ML3. Følgende varer er inkludert: 

— Ammunisjon, inerte modeller. 

— ML4. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Underpunkt 4.a: Alle varer er utelukket, unntatt inerte modeller, som er inkludert. 

— Underpunkt 4.b: Komponenter spesielt konstruert for avfyring, utlegging, avledning, støysending eller 

forstyrrelse som omfattes av underpunkt ML4.a. 

— ML5. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Underpunkt 5.c: Motmidler mot utstyr angitt i underpunkt ML5.a eller ML5.b. 

Alle varer skal utleveres uten krypteringskomponent og uten integrert database. 

— ML6. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette kjøretøyer som omfattes av underpunkt ML6.a. 

— Understell og tårn som omfattes av underpunkt ML6.a. 

— ML7. Alle varer er utelukket, unntatt følgende: 

— Underpunkt 7.f: Verneutstyr og dekontamineringsutstyr som er spesielt konstruert eller modifisert for militær 

bruk, samt komponenter og kjemiske blandinger. 

— Underpunkt 7.g: Utstyr som er spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk til deteksjon eller 

identifikasjon av materialer angitt i underpunkt ML7.a, ML7.b eller ML7.d, og spesialkonstruerte komponenter 

til dette. 

— ML9. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette krigsfartøyer (overflate- eller undervannsfartøyer). 

— Komplette skrog. 

— Utstyr under underpunkt ML9.c: Undervannsdeteksjonsutstyr spesielt konstruert for militær bruk samt 

styreinnretninger og komponenter til dette som er spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML10. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Komplette luftfartøyer. 

— Skrog til kampfly og kamphelikoptre. 

— Motorer til kampfly.  
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— ML11. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Underpunkt ML11.a.a: Elektroniske motmidler (ECM) samt elektroniske motmidler mot disse (ECCM), herunder 

støysendingsutstyr og motmidler mot støysending. 

— Underpunkt ML11.a.b: Frekvensagile rør. 

— Underpunkt ML11a.c: Elektroniske systemer eller elektronisk utstyr som er konstruert enten for overvåking og 

kontroll av det elektromagnetiske spekteret for militære etterretnings- eller sikkerhetsformål, eller for å motvirke 

slik overvåking og kontroll. 

— Underpunkt ML11.a.d: Undervannsmotmidler, herunder akustisk og magnetisk støysending og avledning samt 

utstyr konstruert for å innføre fremmede eller feilaktige signaler i sonarmottakere. 

— Underpunkt ML11.a.e: Sikkerhetsutstyr for databehandling, datasikkerhetsutstyr og sikkerhetsutstyr for 

overførings- og signallinjer basert på krypteringsprosesser. 

— Underpunkt ML11.a.f: Utstyr til identifikasjon, autentisering og nøkkelavlesing og utstyr til nøkkeladministrasjon,  

-produksjon og -distribusjon. 

— Underpunkt ML11.a.i: Digitale demodulatorer spesielt konstruert for signaletterretning. 

— Underpunkt ML11.b: Utstyr til støysending i globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) og spesialkonstruerte 

komponenter til dette. 

— Underpunkt ML11.c: «Romfartøyer» spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk og komponenter til 

disse som er spesielt konstruert for militær bruk. 

— ML13. Alle varer er inkludert. 

— ML14. Alle varer er inkludert. 

— ML15. Alle varer er inkludert. 

— ML16. Alle varer er inkludert. 

— ML17. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Underpunkt ML17.f: Databiblioteker spesielt konstruert eller modifisert for militær bruk med systemer, utstyr 

eller komponenter oppført på EUs felles liste over militært utstyr. 

— Underpunkt ML17.g: Utstyr til generering av kjernekraft eller utstyr til kjernekraftdrevet framdrift, herunder 

kjernereaktorer, som er spesielt konstruert for militær bruk, og komponenter til dette som er spesielt konstruert eller 

modifisert for militær bruk. 

— Underpunkt ML17.h: Utstyr og materialer som har belegg eller overflatebehandling med henblikk på 

signaturdemping, som er spesielt konstruert for militær bruk og ikke er oppført andre steder på EUs felles liste over 

militært utstyr. 

— Underpunkt ML17.i: Simulatorer spesielt konstruert for militære kjernereaktorer. 

— ML18. Alle varer er inkludert. 

— ML21. Alle varer er inkludert, unntatt følgende: 

— Underpunkt ML21.a: Programvare spesielt konstruert eller modifisert for noe av det følgende: 

— Utvikling, produksjon, drift eller vedlikehold av utstyr oppført på EUs felles liste over militært utstyr. 

— Utvikling eller produksjon av materialer oppført på EUs felles liste over militært utstyr. 

— Utvikling, produksjon, drift eller vedlikehold av programvare oppført på EUs felles liste over militært utstyr. 

— Programvare som er spesielt konstruert eller modifisert for bruk av utstyr som ikke er oppført i denne generelle 

overføringslisensen. 

— ML22. Følgende er inkludert: 

— Bare den teknologien som er nødvendig for å bruke varene som tillates i samme generelle overføringslisens. 
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1.2. Vilkår som skal inngå i den generelle overføringslisensen for utstilling 

Den følgende listen er ikke uttømmende. Imidlertid skal andre vilkår som en medlemsstat tilføyer, ikke være i strid med 

eller undergrave vilkårene oppført nedenfor. 

Geografisk gyldighet: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1) 

Overføring for utstilling: Overføring av en forsvarsrelatert vare for å stille den ut i en medlemsstat, der varen ikke skal 

brukes under operative forhold, og som ikke omfatter demonstrasjon eller evaluering. 

Retur: Medlemsstatene skal velge et av følgende alternativer for retur av den forsvarsrelaterte varen 

etter utstilling, alt etter hva som er relevant: 

a) Unnta varen fra kravet om forhåndstillatelse i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav e) i 

direktiv 2009/43/EF. 

b) Offentliggjøre en egen generell overføringslisens for retur av forsvarsrelaterte varer etter 

utstilling, alt etter hva som er relevant, som minst inneholder samme liste over kvalifiserte 

forsvarsrelaterte varer. 

c) Inkludere retur i den generelle overføringslisensen for utstilling. 

Varighet: Opprinnelsesmedlemsstatene kan fastsette en frist for retur av den forsvarsrelaterte varen som 

leverandøren må overholde overfor vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten. 

Medlemsstatene som den forsvarsrelaterte varen returneres fra, kan også fastsette en frist for 

returen som skal overholdes av leverandøren eller dennes representant. 

2. OPPFØLGING 

Medlemsstatene oppfordres til å gi virkning til denne rekommandasjon senest 1. juli 2019. 

Medlemsstatene oppfordres til å underrette Kommisjonen om de tiltak som treffes for å gi virkning til denne 

rekommandasjon. 

3. ADRESSATER 

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Elżbieta BIEŃKOWSKA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(1) EØS-komiteens beslutning nr. 111/2013 av 14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 

og sertifisering) (EUT L 318 av 28.11.2013, s. 12, som innlemmet direktiv 2009/43/EF i EØS-avtalen, inneholdt en eksplisitt 

tilpasningstekst: «Dette direktiv får ikke anvendelse for Liechtenstein». 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1902 

av 7. november 2019 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2019 til 30. desember 2019 i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 77e nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om 

relevante risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av matching-

justeringen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder 

ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordning får anvendelse 

på. Den 7. oktober 2019 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av september 2019. Disse opplysningene ble offentliggjort 

7. oktober 2019 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning trer i kraft 

snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske opplysningene 

ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine vedkommende 

myndigheter. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering som denne 

forordning får anvendelse på. 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordning i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2019 til 30. desember 2019. 

2. For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med 

artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, matching-justeringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende: 

a) De relevante risikofrie rentekurvene fastsatt i vedlegg I. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 14.11.2019, s. 5 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) 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). 
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b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av matching-justeringen fastsatt i vedlegg II. 

c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 30. september 2019. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 7. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/435 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/630 

av 17. april 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til minste tapsdekning for  

misligholdte eksponeringer(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etableringen av en samlet strategi for å håndtere misligholdte eksponeringer er et viktig mål for Unionen i dens forsøk 

på å gjøre finanssystemet mer motstandsdyktig. Selv om hovedansvaret for å håndtere misligholdte eksponeringer ligger 

hos banker og medlemsstater, er det også en klar unionsdimensjon ved det å redusere den nåværende store beholdningen 

av misligholdte eksponeringer, hindre enhver overdreven opphoping av misligholdte eksponeringer i framtiden og 

forebygge at systemrisikoer oppstår utenfor banksektoren. Med tanke på sammenvevingen av bank- og finanssystemene 

i Unionen, der banker driver virksomhet i flere jurisdiksjoner og medlemsstater, er det et betydelig potensial for 

ringvirkninger for medlemsstatene og Unionen som helhet, både med hensyn til økonomisk vekst og finansiell stabilitet. 

2) Finanskrisen førte til opphoping av misligholdte eksponeringer i banksektoren. Forbrukerne ble sterkt berørt av den 

etterfølgende konjunkturnedgangen og fallet i boligprisene. Det er avgjørende å verne forbrukernes rettigheter i samsvar 

med relevant unionsrett som f.eks. europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF(4) og 2014/17/EU(5) når problemet 

med misligholdte eksponeringer skal håndteres. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU(6) oppmuntrer til rask 

betaling fra både foretak og offentlige myndigheter og bidrar til å forhindre den formen for opphoping av misligholdte 

eksponeringer som oppsto under finanskrisen. 

3) Et integrert finanssystem vil gjøre Den økonomiske og monetære union mer motstandsdyktig overfor negative sjokk ved 

at privat risikodeling over landegrensene gjøres lettere, samtidig som behovet for offentlig risikodeling reduseres. For å 

nå disse målene bør Unionen fullføre bankunionen og videreutvikle en kapitalmarkedsunion. Å forebygge en eventuell 

framtidig opphoping av misligholdte eksponeringer er ikke bare en nødvendig forutsetning for å styrke bankunionen, 

men også for å sikre konkurranse i banksektoren, bevare den finansielle stabiliteten og stimulere til långivning for å 

skape arbeidsplasser og vekst i Unionen. 

4) I sin «Action plan to tackle non-performing loans in Europe» (handlingsplan for håndtering av misligholdte lån i 

Europa) av 11. juli 2017 oppfordret Rådet forskjellige institusjoner til å treffe hensiktsmessige tiltak for å fortsette å 

redusere det høye antallet misligholdte eksponeringer i Unionen og forhindre at de hoper seg opp i framtiden. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 25.4.2019, s. 4 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 79 av 4.3.2019, s. 1. 

(2) EUT C 367 av 10.10.2018, s. 43. 

(3) Europaparlamentets holdning av 14. mars 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. april 2019. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF 

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (EUT  

L 48 av 23.2.2011, s. 1). 
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Handlingsplanen fastsetter en omfattende strategi som bygger på en kombinasjon av utfyllende strategiske tiltak på fire 

områder: i) tilsyn, ii) strukturelle reformer av rammene for insolvens og gjeldsinndrivelse, iii) utvikling av 

sekundærmarkeder for nødlidende eiendeler og iv) oppmuntring til omstrukturering av banksystemet. Tiltak på disse 

områdene skal treffes på unionsplan og eventuelt på nasjonalt plan. Kommisjonen ga uttrykk for en lignende hensikt i sin 

«Communication on completing the Banking Union» (melding om fullføring av bankunionen) av 11. oktober 2017, der den 

etterlyste en omfattende pakke for håndtering av misligholdte lån i Unionen. 

5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(7) utgjør, sammen med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU(8), den rettslige rammen for tilsynsreglene for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (heretter samlet kalt 

«institusjoner»). Forordning (EU) nr. 575/2013 inneholder blant annet bestemmelser som får direkte anvendelse på 

institusjoner når de beregner sin ansvarlige kapital. Det er derfor nødvendig å utfylle de eksisterende tilsynsreglene i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som gjelder ansvarlig kapital, med bestemmelser som krever et fradrag fra ansvarlig kapital i 

tilfeller der misligholdte eksponeringer ikke er tilstrekkelig dekket av avsetninger eller andre justeringer. Et slikt krav vil i 

praksis innebære at det skapes en sikkerhetsordning for misligholdte eksponeringer som vil få ensartet anvendelse på alle 

institusjoner i Unionen, og som også vil omfatte institusjoner som er aktive på annenhåndsmarkedet. 

6) Sikkerhetsordningen bør ikke hindre vedkommende myndigheter i å utøve sin tilsynsmyndighet i samsvar med direktiv 

2013/36/EU. Dersom vedkommende myndigheter i enkelttilfeller kommer fram til at de misligholdte eksponeringene i en 

bestemt institusjon ikke er tilstrekkelig dekket tross anvendelsen av sikkerhetsordningen for misligholdte eksponeringer 

som er fastsatt ved denne forordningen, bør det være mulig for dem å utøve den tilsynsmyndigheten som er fastsatt i 

direktiv 2013/36/EU, herunder myndigheten til å kreve at institusjoner anvender en særskilt avsetningspolitikk eller 

behandler eiendeler på en bestemt måte i forbindelse med kravene til ansvarlig kapital. Det er derfor mulig for 

vedkommende myndigheter i enkelttilfeller å gå utover kravene fastsatt i denne forordningen for å sikre tilstrekkelig 

dekning for misligholdte eksponeringer. 

7) Med henblikk på anvendelse av sikkerhetsordningen bør det i forordning (EU) nr. 575/2013 innføres et entydig sett med 

vilkår for klassifisering av misligholdte eksponeringer. Ettersom det i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 680/2014(9) allerede er fastsatt kriterier for misligholdte eksponeringer i forbindelse med tilsynsrapportering, bør 

klassifiseringen av misligholdte eksponeringer bygge på denne eksisterende rammen. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 

680/2014 viser til misligholdte eksponeringer som definert med henblikk på beregning av krav til ansvarlig kapital for 

kredittrisiko, mens verdiforringede eksponeringer defineres i henhold til gjeldende regnskapsregelverk. Ettersom 

betalingslettelser vil kunne påvirke om en eksponering blir klassifisert som misligholdt, utfylles klassifiseringskriteriene 

med entydige kriterier for virkningen av betalingslettelser. Betalingslettelser bør ha som mål at låntakeren igjen skal få 

status som stabilt tilbakebetalingsdyktig, og bør oppfylle kravene i Unionens forbrukervernrett, særlig direktiv 2008/48/EF 

og 2014/17/EU, men kan ha forskjellige begrunnelser og konsekvenser. Det bør derfor fastsettes at det at en 

betalingslettelse er anvendt på en misligholdt eksponering, ikke bør innebære at klassifiseringen av eksponeringen som 

misligholdt opphører, med mindre visse strenge kriterier for opphør av klassifiseringen er oppfylt. 

8) Jo lenger en eksponering har vært misligholdt, desto mindre sannsynlig er det at dens verdi vil kunne gjenvinnes. Derfor vil 

den delen av eksponeringen som bør dekkes av avsetninger, andre justeringer eller fradrag, øke med tiden etter en 

forhåndsfastsatt tidsplan. Misligholdte eksponeringer som erverves av en institusjon, bør derfor være omfattet av en 

tidsplan som begynner å løpe fra den datoen da den misligholdte eksponeringen opprinnelig ble klassifisert som 

misligholdt, og ikke fra datoen da den ble ervervet. For dette formålet bør selgeren underrette kjøperen om datoen for 

klassifisering av eksponeringen som misligholdt. 

9) Delvise nedskrivninger bør tas i betraktning ved beregning av spesifikke kredittrisikojusteringer. For å unngå at 

nedskrivningen medregnes to ganger, skal den opprinnelige eksponeringsverdien før den delvise nedskrivningen anvendes. 

Oppføringen av delvise nedskrivninger på listen over poster som kan brukes til å oppfylle sikkerhetsordningens krav, bør 

oppmuntre institusjoner til å innregne nedskrivningene til rett tid. Når det gjelder misligholdte eksponeringer som en 

institusjon erverver til en lavere pris enn det beløpet debitor skylder, bør erververen behandle forskjellen mellom 

anskaffelsesprisen og det beløpet debitor skylder, på samme måte som en delvis nedskrivning ved anvendelse av 

sikkerhetsordningen.  

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1). 
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10) Sikrede misligholdte eksponeringer forventes normalt å resultere i et mindre vesentlig tap enn usikrede misligholdte 

eksponeringer ettersom kredittbeskyttelsen som sikrer den misligholdte eksponeringen, gir institusjonen et spesifikt krav på 

en eiendel eller overfor en tredjepart ut over institusjonens generelle krav overfor den misligholdende låntakeren. Når det 

gjelder en usikret misligholdt eksponering, foreligger bare det generelle kravet overfor den misligholdende låntakeren. 

Ettersom usikrede misligholdte eksponeringer medfører større forventede tap, bør det anvendes en strammere tidsplan. 

11) En eksponering som bare delvis er dekket av en godtakbar kredittbeskyttelse, bør anses å være sikret for den dekkede delen 

og usikret for den delen som ikke er dekket av en godtakbar kredittbeskyttelse. For å avgjøre hvilke deler av misligholdte 

eksponeringer som skal behandles som sikrede eller usikrede, bør de godtakbarhetskriteriene for kredittbeskyttelse og for 

full og hel sikring ved pant i fast i eiendom som anvendes ved beregning av krav til ansvarlig kapital, anvendes i samsvar 

med den relevante metoden i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013, herunder den relevante verdijusteringen. 

12) Samme tidsplan bør anvendes uansett hva som er grunnen til at eksponeringen er misligholdt. Sikkerhetsordningen bør 

anvendes særskilt på hver enkelt eksponering. En tidsplan på tre år bør gjelde for usikrede misligholdte eksponeringer. For 

å gjøre det mulig for institusjoner og medlemsstater å effektivisere omstrukturerings- eller håndhevingsprosedyrene og 

anerkjenne at misligholdte eksponeringer med sikkerhet i fast eiendom og boliglån garantert av en godtakbar yter av 

beskyttelse som definert i forordning (EU) nr. 575/2013 vil ha en gjenstående verdi i en lengre periode etter at lånet er blitt 

klassifisert som misligholdt, er det hensiktsmessig å fastsette en tidsplan på ni år. For andre sikrede misligholdte 

eksponeringer bør det anvendes en tidsplan på sju år for å bygge opp full dekning. 

13) Det bør være mulig å ta hensyn til betalingslettelser ved anvendelse av den relevante dekningsfaktoren. Mer presist bør 

eksponeringen fortsatt klassifiseres som misligholdt, men dekningskravet bør forbli stabilt i ytterligere ett år. Den faktoren 

som ville fått anvendelse i det året betalingslettelsen ble gitt, bør derfor anvendes i to år. Dersom eksponeringen fortsatt er 

misligholdt ved utgangen av dette ytterligere året, bør den relevante faktoren bestemmes som om det ikke var blitt gitt 

betalingslettelse, idet det tas hensyn til datoen da eksponeringen opprinnelig ble klassifisert som misligholdt. Ettersom 

innvilgning av betalingslettelser ikke bør føre til arbitrasje, bør dette ytterligere året bare tillates for den første 

betalingslettelsen som er gitt siden eksponeringen ble klassifisert som misligholdt. Dessuten bør den ettårsperioden der 

dekningsfaktoren forblir uendret, ikke føre til en forlengelse av tidsplanen for avsetninger. Følgelig bør en eventuell 

betalingslettelse som er gitt i det tredje året etter klassifiseringen som misligholdt eksponering for usikrede eksponeringer, 

eller i det sjuende året etter klassifiseringen som misligholdt eksponering for sikrede eksponeringer, ikke forsinke en full 

dekning av de misligholdte eksponeringene. 

14) For å sikre at institusjonene anvender en forsiktig tilnærming ved verdsetting av kredittbeskyttelsen for misligholdte 

eksponeringer, bør Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) (EBA) vurdere behovet for 

og om nødvendig utarbeide en felles metode, særlig med hensyn til antakelser om gjenvinningsmulighet og 

rettshåndheving, og eventuelt inkludere minstekrav til ny verdsetting av kredittbeskyttelsen med hensyn til tidspunkter. 

15) For å sikre en smidig overgang til den nye sikkerhetsordningen bør de nye reglene ikke anvendes på eksponeringer som ble 

initiert før 26. april 2019. 

16) For å sikre at de endringene av forordning (EU) nr. 575/2013 som innføres ved denne forordningen, får anvendelse til rett 

tid, bør denne forordningen tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

17) Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 575/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 36 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«m) Det relevante beløpet for utilstrekkelig dekning for misligholdte eksponeringer.»  
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2) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 47a 

Misligholdte eksponeringer 

1. Ved anvendelse av bokstav m) i artikkel 36 nr. 1 skal eksponeringen omfatte følgende poster, forutsatt at de ikke inngår i 

institusjonens handelsportefølje: 

a) Gjeldsinstrumenter, herunder gjeldspapirer, lån, forskudd og innskudd på anfordring. 

b) Avgitte lånetilsagn, avgitte finansielle garantier eller andre forpliktelser, uansett om de er gjenkallelige eller ugjenkallelige, 

med unntak av uutnyttede kredittfasiliteter som kan sies opp uten vilkår når som helst og uten varsel, eller som på en 

effektiv måte gir adgang til automatisk heving på grunn av svekkelse av låntakers kredittverdighet. 

2. Ved anvendelse av artikkel 36 nr. 1 bokstav m) skal eksponeringsverdien av et gjeldsinstrument være dets balanseførte 

verdi målt uten hensyn til eventuelle spesifikke kredittrisikojusteringer, ytterligere verdijusteringer i samsvar med artikkel 34 

og 105, beløp som er trukket fra i samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav m), annen reduksjon av ansvarlig kapital i forbindelse 

med eksponeringen eller delvise nedskrivninger som institusjonen har foretatt siden eksponeringen sist ble klassifisert som 

misligholdt. 

Ved anvendelse av artikkel 36 nr. 1 bokstav m) skal eksponeringsverdien av et gjeldsinstrument som ble ervervet til en lavere 

pris enn det beløpet debitor skylder, inkludere forskjellen mellom anskaffelsesprisen og det beløpet debitor skylder. 

Ved anvendelse av artikkel 36 nr. 1 bokstav m) skal eksponeringsverdien av et avgitt lånetilsagn, en avgitt finansiell garanti 

eller en annen forpliktelse som nevnt i nr. 1 bokstav b) i denne artikkelen være dens nominelle verdi, som skal utgjøre 

institusjonens høyeste eksponering mot kredittrisiko, uten hensyn til en eventuell finansiert eller ikke-finansiert 

kredittbeskyttelse. Den nominelle verdien av et avgitt lånetilsagn skal være det uutnyttede beløpet som institusjonen har 

forpliktet seg til å låne ut, og den nominelle verdien av en avgitt finansiell garanti skal være det høyeste beløpet foretaket vil 

måtte betale dersom garantien kreves innfridd. 

I den nominelle verdien nevnt i tredje ledd i dette nummeret skal det ikke tas hensyn til eventuelle spesifikke 

kredittrisikojusteringer, ytterligere verdijusteringer i samsvar med artikkel 34 og 105, beløp som er trukket fra i samsvar med 

artikkel 36 nr. 1 bokstav m), eller annen reduksjon av ansvarlig kapital i forbindelse med eksponeringen. 

3. Ved anvendelse av artikkel 36 nr. 1 bokstav m) skal følgende eksponeringer klassifiseres som misligholdt: 

a) En eksponering som anses å være misligholdt i samsvar med artikkel 178. 

b) En eksponering som anses å være verdiforringet i henhold til gjeldende regnskapsregelverk. 

c) En eksponering som er omfattet av en prøveperiode i henhold til nr. 7, dersom det gis ytterligere betalingslettelser eller 

dersom eksponeringen forfalt til betaling for mer 30 dager siden. 

d) En eksponering i form av en forpliktelse som, dersom den utnyttes eller brukes på annen måte, sannsynligvis ikke vil bli 

tilbakebetalt i sin helhet uten realisering av sikkerheten. 

e) En eksponering i form av en finansiell garanti som sannsynligvis vil bli utnyttet av den parten som er omfattet av garantien, 

herunder når den underliggende garanterte eksponeringen oppfyller kriteriene for å bli ansett som misligholdt. 

Ved anvendelse av bokstav a) gjelder at dersom en institusjon har eksponeringer i balansen mot en låntaker som forfalt for mer 

enn 90 dager siden, og som utgjør mer enn 20 % av alle eksponeringer i balansen mot denne låntakeren, skal alle eksponeringer 

i og utenfor balansen mot denne låntakeren anses som misligholdt. 

4. Eksponeringer som ikke er omfattet av en betalingslettelse, skal opphøre å være klassifisert som misligholdt ved 

anvendelse av artikkel 36 nr. 1 bokstav m) dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Eksponeringen oppfyller de kriteriene som institusjonen anvender for å oppheve klassifiseringen som verdiforringet i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk og klassifiseringen som misligholdt i samsvar med artikkel 178. 

b) Låntakerens situasjon er forbedret i en slik grad at institusjonen er overbevist om at full tilbakebetaling vil skje innen 

fristen. 

c) Låntakeren skylder ikke noe beløp som har forfalt for mer enn 90 dager siden.  
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5. Klassifiseringen av en misligholdt eksponering som anleggsmiddel som holdes for salg i henhold til gjeldende 

regnskapsregelverk, innebærer ikke at klassifiseringen som misligholdt eksponering opphører ved anvendelse av artikkel 36 

nr. 1 bokstav m). 

6. Misligholdte eksponeringer som er omfattet av betalingslettelser, skal opphøre å være klassifisert som misligholdt ved 

anvendelse av artikkel 36 nr. 1 bokstav m) dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Eksponeringene er ikke lenger i en slik situasjon at de kan klassifiseres som misligholdt i henhold til nr. 3. 

b) Det har gått minst ett år siden tidspunktet da betalingslettelsene ble gitt, og tidspunktet da eksponeringene ble 

klassifisert som misligholdt, avhengig av hvilket tidspunkt som er senest. 

c) Ingen beløp har forfalt til betaling etter at betalingslettelsene ble gitt, og institusjonen er på grunnlag av en analyse av 

låntakerens finansielle situasjon overbevist om at det er stor sannsynlighet for full tilbakebetaling av eksponeringen 

innen fristen. 

Full tilbakebetaling innen fristen skal ikke anses for sannsynlig med mindre låntakeren har foretatt regelmessige betalinger 

innen fristen av beløp som tilsvarer et av følgende: 

a) Det beløpet som hadde forfalt til betaling før betalingslettelsen ble gitt, dersom det fantes forfalte beløp. 

b) Det beløpet som er blitt nedskrevet som ledd i betalingslettelsene som er gitt, dersom det ikke fantes forfalte beløp. 

7. Dersom en misligholdt eksponering har opphørt med å bli klassifisert som misligholdt i henhold til nr. 6, skal en slik 

eksponering omfattes av en prøveperiode inntil følgende vilkår er oppfylt: 

a) Minst to år har gått siden tidspunktet da eksponeringen som omfattes av betalingslettelse, ble omklassifisert til ikke 

misligholdt. 

b) Det er foretatt regelmessige betalinger innen fristen i minst halvparten av prøveperioden for eksponeringen, noe som 

har ført til at en vesentlig del av det samlede beløpet av hovedstol eller renter er betalt. 

c) Ingen av eksponeringene mot låntakeren forfalt for mer enn 30 dager siden. 

Artikkel 47b 

Betalingslettelser 

1. En betalingslettelse er en institusjons ettergivelse overfor en låntaker som har eller sannsynligvis vil få vanskeligheter 

med å oppfylle sine finansielle forpliktelser. En ettergivelse kan medføre tap for långiveren og skal vise til ett av følgende 

tiltak: 

a) En endring av vilkårene for en gjeldsforpliktelse, dersom en slik endring ikke ville ha blitt innvilget dersom låntakeren 

ikke hadde fått vanskeligheter med å oppfylle sine finansielle forpliktelser. 

b) En hel eller delvis refinansiering av en gjeldsforpliktelse, dersom en slik refinansiering ikke ville ha blitt innvilget 

dersom låntakeren ikke hadde fått vanskeligheter med å oppfylle sine finansielle forpliktelser. 

2. Minst følgende situasjoner anses for å være betalingslettelser: 

a) Nye kontraktsvilkår er gunstigere for låntakeren enn de tidligere kontraktsvilkårene, dersom låntakeren har eller 

sannsynligvis vil få vanskeligheter med å oppfylle sine finansielle forpliktelser. 

b) Nye kontraktsvilkår er gunstigere for låntakeren enn de kontraktsvilkårene som samme institusjon tilbød låntakere med 

tilsvarende risikoprofil på samme tidspunkt, dersom låntakeren har eller sannsynligvis vil få vanskeligheter med å 

oppfylle sine finansielle forpliktelser. 

c) Eksponeringen i henhold til de opprinnelige kontraktsvilkårene ble klassifisert som misligholdt før endringen av 

avtalevilkårene, eller ville ha blitt klassifisert som misligholdt dersom kontraktsvilkårene ikke var blitt endret. 

d) Betalingslettelsen resulterer i at gjeldsforpliktelsen annulleres helt eller delvis. 

e) Institusjonen godkjenner anvendelsen av klausuler som gir låntakeren mulighet til å endre kontraktsvilkårene, og 

eksponeringen ble klassifisert som misligholdt før anvendelsen av disse klausulene, eller ville ha blitt klassifisert som 

misligholdt dersom disse klausulene ikke hadde blitt anvendt.  
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f) På eller nær tidspunktet da lånet ble innvilget, foretok låntakeren betalinger av hovedstol eller renter på en annen 

gjeldsforpliktelse hos samme institusjon, som ble klassifisert som en misligholdt eksponering, eller ville ha blitt 

klassifisert som misligholdt dersom disse betalingene ikke hadde blitt foretatt. 

g) Endringen av kontraktsvilkårene innebærer tilbakebetalinger som er gjort ved at sikkerheten tas i besittelse, dersom en 

slik endring utgjør en ettergivelse. 

3. Følgende omstendigheter er indikatorer på at det kan ha blitt vedtatt betalingslettelser: 

a) Den opprinnelige kontrakten har vært forfalt til betaling i mer enn 30 dager minst én gang i de tre månedene før den ble 

endret, eller ville ha vært forfalt til betaling i mer enn 30 dager uten endringen. 

b) På eller nær tidspunktet da kredittavtalen ble inngått, foretok låntakeren betalinger av hovedstol eller renter på en annen 

gjeldsforpliktelse hos samme institusjon som hadde vært forfalt til betaling i mer enn 30 dager minst én gang i de tre 

månedene før ny gjeld ble innvilget. 

c) Institusjonen godkjenner anvendelsen av klausuler som gir låntakeren rett til å endre kontraktsvilkårene, og 

eksponeringen har vært forfalt til betaling i mer enn 30 dager eller ville ha vært forfalt til betaling i mer enn 30 dager 

dersom disse klausulene ikke hadde blitt anvendt. 

4. Ved anvendelse av denne artikkelen skal en låntakers vanskeligheter med å oppfylle sine finansielle forpliktelser 

vurderes på låntakernivå, idet det tas hensyn til alle de juridiske personene i låntakerens konsern som er inkludert i 

konsernets regnskapskonsolidering, og til de fysiske personene som kontrollerer dette konsernet. 

Artikkel 47c 

Fradrag for misligholdte eksponeringer 

1. Ved anvendelse av artikkel 36 nr. 1 bokstav m) skal institusjonene separat for hver misligholdt eksponering beregne 

det relevante beløpet for utilstrekkelig dekning som skal trekkes fra ren kjernekapital-poster, ved å trekke beløpet beregnet i 

henhold til bokstav b) i dette nummeret fra beløpet beregnet i henhold til bokstav a) i dette nummeret, dersom beløpet nevnt 

i bokstav a) overstiger beløpet nevnt i bokstav b). 

a) Summen av 

i) den eventuelle usikrede delen av hver misligholdt eksponering multiplisert med den relevante faktoren nevnt i  

nr. 2, 

ii) den eventuelle sikrede delen av hver misligholdt eksponering multiplisert med den relevante faktoren nevnt i  

nr. 3. 

b) Summen av følgende poster, forutsatt at de gjelder samme misligholdte eksponering: 

i) Spesifikke kredittrisikojusteringer. 

ii) Ytterligere verdijusteringer i samsvar med artikkel 34 og 105. 

iii) Annen reduksjon av ansvarlig kapital. 

iv) For institusjoner som beregner risikovektede eksponeringsbeløp ved hjelp av IRB-metoden, den absolutte verdien 

av beløpene som trekkes fra i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav d), og som gjelder misligholdte eksponeringer, 

der den absolutte verdien for hver misligholdt eksponering fastsettes ved å multiplisere de beløpene som trekkes 

fra i henhold til artikkel 36 nr. 1 bokstav d), med bidraget fra det forventede tapte beløpet på den misligholdte 

eksponeringen til de samlede forventede tapte beløpene på misligholdte eller ikke-misligholdte eksponeringer, alt 

etter hva som er relevant. 

v) Dersom en misligholdt eksponering er ervervet til en lavere pris enn det beløpet debitor skylder, forskjellen 

mellom anskaffelsesprisen og det beløpet debitor skylder. 

vi) Beløp som institusjonen har nedskrevet siden eksponeringen ble klassifisert som misligholdt. 

Den sikrede delen av en misligholdt eksponering er den delen av eksponeringen som ved beregning av kravene til ansvarlig 

kapital i henhold til tredje del avdeling II anses å være dekket av finansiert eller ikke-finansiert kredittbeskyttelse, eller som 

er fullt ut sikret med pant i fast eiendom. 

Den usikrede delen av en misligholdt eksponering tilsvarer den eventuelle differansen mellom verdien av eksponeringen 

som nevnt i artikkel 47a nr. 1 og den eventuelle sikrede delen av eksponeringen.  
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2. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a) i) får følgende faktorer anvendelse: 

a) 0,35 for den usikrede delen av en misligholdt eksponering i perioden mellom den første og den siste dagen i det tredje 

året etter at den ble klassifisert som misligholdt. 

b) 1 for den usikrede delen av en misligholdt eksponering fra den første dagen i det fjerde året etter at den ble klassifisert 

som misligholdt. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a) ii) får følgende faktorer anvendelse: 

a) 0,25 for den sikrede delen av en misligholdt eksponering i perioden mellom den første og den siste dagen i det fjerde 

året etter at den ble klassifisert som misligholdt. 

b) 0,35 for den sikrede delen av en misligholdt eksponering i perioden mellom den første og den siste dagen i det femte 

året etter at den ble klassifisert som misligholdt. 

c) 0,55 for den sikrede delen av en misligholdt eksponering i perioden mellom den første og den siste dagen i det sjette 

året etter at den ble klassifisert som misligholdt. 

d) 0,70 for den delen av en misligholdt eksponering som er sikret med fast eiendom i henhold til tredje del avdeling II, 

eller som er et boliglån garantert av en godtakbar yter av beskyttelse som nevnt i artikkel 201, i perioden mellom den 

første og den siste dagen i det sjuende året etter at den ble klassifisert som misligholdt. 

e) 0,80 for den delen av en misligholdt eksponering som er sikret med annen finansiert eller ikke-finansiert 

kredittbeskyttelse i henhold til tredje del avdeling II, i perioden mellom den første og den siste dagen i det sjuende året 

etter at den ble klassifisert som misligholdt. 

f) 0,80 for den delen av en misligholdt eksponering som er sikret med fast eiendom i henhold til tredje del avdeling II, 

eller som er et boliglån garantert av en godtakbar yter av beskyttelse som nevnt i artikkel 201, i perioden mellom den 

første og den siste dagen i det åttende året etter at den ble klassifisert som misligholdt. 

g) 1 for den delen av en misligholdt eksponering som er sikret med annen finansiert eller ikke-finansiert kredittbeskyttelse 

i henhold til tredje del avdeling II, fra den første dagen i det åttende året etter at den ble klassifisert som misligholdt. 

h) 0,85 for den delen av en misligholdt eksponering som er sikret med fast eiendom i henhold til tredje del avdeling II, 

eller som er et boliglån garantert av en godtakbar yter av beskyttelse som nevnt i artikkel 201, i perioden mellom den 

første og den siste dagen i det niende året etter at den ble klassifisert som misligholdt. 

i) 1 for den delen av en misligholdt eksponering som er sikret med fast eiendom i henhold til tredje del avdeling II, eller 

som er et boliglån garantert av en godtakbar yter av beskyttelse som nevnt i artikkel 201, fra den første dagen i det 

tiende året etter at den ble klassifisert som misligholdt. 

4. Som unntak fra nr. 3 får følgende faktorer anvendelse på den delen av den misligholdte eksponeringen som er 

garantert eller forsikret gjennom et statlig eksportkredittbyrå: 

a) 0 for den sikrede delen av den misligholdte eksponeringen i perioden mellom ett og sju år etter at den ble klassifisert 

som misligholdt. 

b) 1 for den sikrede delen av den misligholdte eksponeringen fra den første dagen i det åttende året etter at den ble 

klassifisert som misligholdt. 

5. EBA skal vurdere de ulike formene for praksis som anvendes ved verdsetting av sikrede misligholdte eksponeringer, 

og kan utarbeide retningslinjer for å fastsette en felles metode, herunder eventuelle minstekrav til ny verdsetting med 

hensyn til tidspunkter og ad hoc-metoder, for verdsetting for tilsynsformål av godtakbare former for finansiert og ikke-

finansiert kredittbeskyttelse, særlig med hensyn til antakelser om deres gjenvinningsmulighet og rettshåndheving. Disse 

retningslinjene kan også omfatte en felles metode for fastsettelse av den sikrede delen av en misligholdt eksponering, som 

nevnt i nr. 1. 

Disse retningslinjene skal utstedes i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

6. Som unntak fra nr. 2 gjelder det at dersom det er gitt betalingslettelse for en eksponering mellom ett og to år etter at 

den ble klassifisert som misligholdt, skal den faktoren som får anvendelse i henhold til nr. 2 på datoen da betalingslettelsen 

ble gitt, få anvendelse i en periode på ytterligere ett år.  
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Som unntak fra nr. 3 gjelder det at dersom det er gitt betalingslettelse for en eksponering mellom to og seks år etter at den 

ble klassifisert som misligholdt, skal den faktoren som får anvendelse i henhold til nr. 3 på datoen da betalingslettelsen ble 

gitt, få anvendelse i en periode på ytterligere ett år. 

Dette nummeret får anvendelse bare i forbindelse med den første betalingslettelsen som er gitt etter at eksponeringen ble 

klassifisert som misligholdt.» 

3) I artikkel 111 nr. 1 første ledd skal innledningen lyde: 

«1. Eksponeringsverdien av en eiendelspost skal være den gjenværende balanseførte verdien etter spesifikke 

kredittrisikojusteringer i samsvar med artikkel 110, ytterligere verdijusteringer i samsvar med artikkel 34 og 105, beløp som er 

trukket fra i samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav m), og annen reduksjon av ansvarlig kapital i forbindelse med 

eiendelsposten. Eksponeringsverdien av en post utenfor balansen oppført i vedlegg I skal være følgende prosentdel av dens 

nominelle verdi etter reduksjon av spesifikke kredittrisikojusteringer og beløp som er trukket fra i samsvar med artikkel 36 

nr. 1 bokstav m):» 

 4) Artikkel 127 nr. 1 skal lyde: 

«1. Den usikrede delen av en post dersom låntakeren har misligholdt sine forpliktelser i henhold til artikkel 178, eller i tilfelle 

av massemarkedseksponeringer, den usikrede delen av en kredittfasilitet som er misligholdt i henhold til artikkel 178, skal gis 

en risikovekt på 

a) 150 % når summen av spesifikke kredittrisikojusteringer og av de beløpene som er trukket fra i samsvar med artikkel 36 

nr. 1 bokstav m), er mindre enn 20 % av den usikrede delen av eksponeringsverdien dersom disse spesifikke 

kredittrisikojusteringene og fradragene ikke ble foretatt, 

b) 100 % når summen av spesifikke kredittrisikojusteringer og av de beløpene som er trukket fra i samsvar med artikkel 36 

nr. 1 bokstav m), er minst 20 % av den usikrede delen av eksponeringsverdien dersom disse spesifikke kredittrisikojus-

teringene og fradragene ikke ble foretatt.» 

5) Artikkel 159 skal lyde: 

«Artikkel 159 

Behandling av forventet tapt beløp 

Institusjonene skal trekke verdien av forventet tapt beløp, som beregnes i samsvar med artikkel 158 nr. 5, 6 og 10, fra de 

generelle og spesifikke kredittrisikojusteringene i samsvar med artikkel 110, ytterligere verdijusteringer i samsvar med artikkel 

34 og 105 og annen reduksjon av ansvarlig kapital i forbindelse med disse eksponeringene, bortsett fra fradragene gjort i 

samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav m). Rabatt på eksponeringer i balansen som er ervervet som misligholdte eksponeringer 

i samsvar med artikkel 166 nr. 1, skal behandles på samme måte som spesifikke kredittrisikojusteringer. Spesifikke 

kredittrisikojusteringer for misligholdte eksponeringer skal ikke anvendes for å dekke forventet tapt beløp for andre 

eksponeringer. Forventet tapt beløp for verdipapiriserte eksponeringer og generelle og spesifikke kredittrisikojusteringer i 

tilknytning til disse eksponeringene skal ikke inngå i denne beregningen.» 

6) Artikkel 178 nr. 1 bokstav b) skal lyde: 

«b) En av låntakerens vesentlige kredittforpliktelser overfor institusjonen, morforetaket eller noen av dets datterforetak forfalt 

til betaling for mer enn 90 dager siden. Vedkommende myndigheter kan erstatte de 90 dagene med 180 dager for 

eksponeringer sikret med pant i boligeiendom eller SMB-næringseiendom i kategorien for massemarkedseksponeringer 

samt for eksponeringer mot offentlige foretak. De 180 dagene skal ikke gjelde ved anvendelse av artikkel 36 nr. 1 

bokstav m) eller artikkel 127.» 

7) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 469a 

Unntak fra fradrag fra ren kjernekapital-poster for misligholdte eksponeringer 

Som unntak fra artikkel 36 nr. 1 bokstav m) skal institusjoner ikke trekke det relevante beløpet for utilstrekkelig dekning 

for misligholdte eksponeringer fra ren kjernekapital-poster dersom eksponeringen ble initiert før 26. april 2019. 

Dersom vilkårene for en eksponering som ble initiert før 26. april 2019, blir endret av institusjonen på en måte som øker 

institusjonens eksponering mot låntakeren, skal eksponeringen anses å ha blitt initiert på datoen da endringen får 

anvendelse, og skal ikke lenger være omfattet av unntaket i første ledd.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 17. april 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/439 

av 15. februar 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer, 

rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser som skal brukes i Unionen ved rapporteringen 

omhandlet i artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving 

av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 78 nr. 8 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070(2) angir krav til institusjoner om rapportering til Den europeiske 

banktilsynsmyndighet (EBA) og til vedkommende myndigheter for å gjøre det mulig for EBA og vedkommende 

myndigheter å foreta sine vurderinger av institusjoners interne metoder i samsvar med artikkel 78 i direktiv 2013/36/EU. 

Ettersom institusjonene skal framlegge resultatene av sine årlige beregninger minst en gang i året og fokuset for 

vedkommende myndigheters vurderinger og EBAs rapporter er endret, bør eksponeringer eller posisjoner som inngår i 

referanseporteføljene, og derfor også rapporteringskravene, tilpasses disse endringene. Vedlegg I, II, III, IV, V, VI og VII 

til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 bør derfor endres. 

2) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har oversendt til Kommisjonen. 

3) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3). 

4) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 29.3.2019, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2020 av 7. februar 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for maler, definisjoner og IT-løsninger som institusjonene skal bruke ved rapportering til Den europeiske banktilsynsmyndighet og til 

vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU (EUT L 328 av 2.12.2016, 

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 gjøres følgende endringer: 

 1) Artikkel 3 nr. 3 bokstav b) utgår. 

 2) Artikkel 4 nr. 2 skal lyde: 

«2. En institusjon skal sende opplysningene nevnt i artikkel 2 til sin vedkommende myndighet innen 11. april hvert år. 

En institusjon skal sende opplysningene nevnt i artikkel 3 til sin vedkommende myndighet innen overføringsdatoene angitt 

i vedlegg V.» 

 3) Artikkel 7 utgår. 

 4) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning. 

 5) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

 6) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordning. 

 7) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordning. 

 8) Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg V til denne forordning. 

 9) Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordning. 

10) Vedlegg VII erstattes med teksten i vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 90 av 29.3.2019, s. 3–4970.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/912 

av 28. mai 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for 

offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som 

kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(1), særlig artikkel 143 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014(2) angir format, struktur, innholdsfortegnelse og årlig dato for 

offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 143 i 

direktiv 2013/36/EU. De opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med nevnte 

gjennomføringsforordning, bør nå oppdateres for å sikre samsvar med de gjennomførte endringene av rammen for tilsyn 

med institusjoner. 

2) Det er viktig at opplysningene som offentliggjøres av vedkommende myndigheter, er av høy kvalitet og lette å 

sammenligne. Artikkel 5 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor endres for å klargjøre at vedkommende 

myndigheter bare bør samle inn aggregerte statistiske data fra institusjoner som er underlagt deres tilsyn, og for å klargjøre 

for hvilken periode dataene bør rapporteres. 

3) Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 inneholder maler for offentliggjøring av de lovene, forskriftene 

og generelle retningslinjene som er vedtatt i hver medlemsstat. Nevnte vedlegg bør endres slik at det gir nyttigere og mer 

relevante opplysninger om hvordan vedkommende myndigheter utfører tilsyn i sine jurisdiksjoner. 

4) Vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 inneholder maler for offentliggjøring av opplysninger om 

valgmuligheter og skjønn i unionsretten. Nevnte vedlegg bør endres slik at det omfatter ytterligere valgmuligheter og 

muligheter for skjønnsutøvelse som følger av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(3). Det bør også endres for å 

gjøre det mulig å skille mellom hvorvidt disse valgmulighetene og mulighetene for skjønnsutøvelse er av midlertidig eller 

permanent karakter, og for å gjøre det mulig å skille mellom anvendelsen av disse valgmulighetene og mulighetene for 

skjønnsutøvelse på henholdsvis kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. 

5) Gjennomføringen av EBAs retningslinjer for tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP)(4) bør være mer gjennomsiktig. 

Vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor endres slik at det omfatter en beskrivelse av 

tilsynsmetoden for den interne likviditetsvurderingsprosessen (ILAAP). 

6) Overlapping bør unngås, og sammenlignbarheten mellom de aggregerte statistiske dataene som offentliggjøres av 

vedkommende myndigheter, bør forbedres. Vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor endres 

for å ta hensyn graden av konsolidering for tilsynsformål som anvendes av institusjoner i samsvar med første del avdeling II 

kapittel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(5). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 146 av 5.6.2019, s. 3 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2020 av 7. februar 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av 

vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU (EUT L 185 av 25.6.2014, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1). 

(4) Retningslinjer for felles framgangsmåter og metoder for tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP) av 19. desember 2014, EBA/ 

GL/2014/13. 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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7) For å forbedre kvaliteten på de offentliggjorte opplysningene og muliggjøre en mer meningsfull sammenligning av disse 

opplysningene bør malene i vedleggene til gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 inneholde mer detaljerte 

retningslinjer og instruksjoner. 

8) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

har framlagt for Kommisjonen. 

9) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1). 

10) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 skal annet og tredje ledd lyde: 

«Vedkommende myndigheter skal oppdatere opplysningene nevnt i artikkel 143 nr. 1 bokstav d) i nevnte direktiv senest 

31. juli hvert år. Opplysningene skal omfatte det foregående kalenderåret. 

Vedkommende myndigheter skal regelmessig, og under alle omstendigheter senest 31. juli hvert år, oppdatere 

opplysningene nevnt i artikkel 143 nr. 1 bokstav a)–c) i nevnte direktiv med mindre de senest offentliggjorte opplysningene 

er uendret.» 

2) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

3) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

4) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordningen. 

5) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 28. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 146 av 5.6.2019, s. 5–56.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/536 

av 29. mars 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier 

hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 107 nr. 4, artikkel 

114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU(2) opprettes det lister over tredjestater og territorier hvis 

tilsyns- og reguleringsordninger anses å være likeverdige med tilsvarende tilsyns- og reguleringsordninger som 

anvendes i Unionen i samsvar med forordning (EU) nr. 575/2013. 

2) Kommisjonen har foretatt ytterligere vurderinger av tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for kredittinstitusjoner 

i tredjestater og territorier. Disse vurderingene har gjort det mulig for Kommisjonen å vurdere likeverdigheten av disse 

ordningene for å fastsette hvilken behandling som skal anvendes på de relevante kategoriene av eksponeringer som er 

nevnt i artikkel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3) Likeverdigheten er fastslått ved en resultatbasert analyse av tredjestatens tilsyns- og reguleringsordninger for å prøve 

deres evne til å oppnå de samme generelle målene som Unionens tilsyns- og reguleringsordninger. Målene gjelder 

særlig stabiliteten og integriteten i både det innenlandske og det globale finanssystemet i sin helhet, et effektivt og 

tilstrekkelig vern av innskytere og andre forbrukere av finansielle tjenester, samarbeidet mellom ulike aktører i 

finanssystemet, herunder regulerings- og tilsynsmyndighetene, tilsynets uavhengighet og effektivitet og en effektiv 

gjennomføring og håndheving av relevante internasjonalt anerkjente standarder. For å oppnå samme generelle mål som 

Unionens tilsyns- og reguleringsordninger bør tilsyns- og reguleringsordningene i tredjestaten oppfylle en rekke 

operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens 

tilsyns- og reguleringskrav som gjelder for de relevante kategoriene av finansielle institusjoner. 

4) I sine vurderinger har Kommisjonen tatt hensyn til utviklingen i tilsyns- og rammereglene siden vedtakelsen av 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2358(3) og til tilgjengelige informasjonskilder, herunder 

vurderingen foretatt av Den europeiske banktilsynsmyndighet, der det ble anbefalt at tilsyns- og rammereglene som får 

anvendelse på kredittinstitusjoner i Argentina, bør anses som likeverdige med Unionens rettslige ramme ved anvendelse 

av artikkel 107 nr. 4, artikkel 114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 1 punkt 4 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. 

5) Kommisjonen har konkludert med at Argentina har tilsyns- og reguleringsordninger som oppfyller en rekke 

operasjonelle og organisatoriske standarder samt tilsynsstandarder som gjenspeiler de vesentlige delene av Unionens 

tilsyns- og reguleringsordninger som gjelder for kredittinstitusjoner. Derfor bør tilsyns- og reguleringskravene som 

gjelder for kredittinstitusjoner som ligger i Argentina, anses som minst likeverdige med dem som anvendes i Unionen 

med hensyn til artikkel 107 nr. 4, artikkel 114 nr. 7, artikkel 115 nr. 4, artikkel 116 nr. 5 og artikkel 142 nr. 1 punkt 4 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 92 av 1.4.2019, s. 3 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2020 av 7. februar 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU av 12. desember 2014 om likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse 

tredjestater og territorier med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 (EUT L 359 av 16.12.2014, s 155). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2358 av 20. desember 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU 

med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen 

av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 348 av 21.12.2016, s. 75). 
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6) Gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU bør derfor endres slik at Argentina oppføres på de relevante listene over 

tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med Unionens ordning med henblikk på 

behandlingen av eksponeringer i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013. 

7) Listen over tredjestater og territorier som anses som likeverdige med hensyn til anvendelsen av de relevante 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 575/2013, er ikke uttømmende. Kommisjonen, med bistand fra Den europeiske 

banktilsynsmyndighet, vil fortsatt løpende overvåke utviklingen av tilsyns- og reguleringsordningene i tredjestater og 

territorier for ved behov, og minst hvert femte år, å oppdatere listene over tredjestater og territorier fastsatt i beslutning 

2014/908/EU, særlig i lys av den stadige utviklingen av tilsyns- og reguleringsordninger i Unionen og på verdensplan, 

og idet det tas hensyn til nye tilgjengelige kilder til relevante opplysninger. 

8) Den regelmessige gjennomgåelsen av tilsyns- og reguleringskravene som gjelder i tredjestatene og territoriene oppført i 

vedleggene til beslutning 2014/908/EU, bør ikke påvirke Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig 

gjennomgåelse, utenom den generelle gjennomgåelsen, som gjelder en bestemt tredjestat eller et bestemt territorium, 

dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å revurdere anerkjennelsen av likeverdighet som er gitt ved 

beslutning 2014/908/EU. En slik ny vurdering kan medføre at anerkjennelsen av likeverdighet tilbakekalles. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske komité for bankspørsmål. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne beslutning. 

2) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg II til denne beslutning. 

3) Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg III til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 29. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG I 

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 1 (kredittinstitusjoner) 

1) Argentina 

2) Australia 

3) Brasil 

4) Canada 

5) Kina 

6) Færøyene 

7) Grønland 

8) Guernsey 

9) Hongkong 

10) India 

11) Isle of Man 

12) Japan 

13) Jersey 

14) Mexico 

15) Monaco 

16) New Zealand 

17) Saudi-Arabia 

18) Singapore 

19) Sør-Afrika 

20) Sveits 

21) Tyrkia 

22) USA» 

 _____   
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG IV 

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 4 (kredittinstitusjoner) 

1) Argentina 

2) Australia 

3) Brasil 

4) Canada 

5) Kina 

6) Færøyene 

7) Grønland 

8) Guernsey 

9) Hongkong 

10) India 

11) Isle of Man 

12) Japan 

13) Jersey 

14) Mexico 

15) Monaco 

16) New Zealand 

17) Saudi-Arabia 

18) Singapore 

19) Sør-Afrika 

20) Sveits 

21) Tyrkia 

22) USA» 

 _____  
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG V 

Liste over tredjestater og territorier med hensyn til artikkel 5 (kredittinstitusjoner og verdipapirforetak) 

Kredittinstitusjoner: 

1) Argentina 

2) Australia 

3) Brasil 

4) Canada 

5) Kina 

6) Færøyene 

7) Grønland 

8) Guernsey 

9) Hongkong 

10) India 

11) Isle of Man 

12) Japan 

13) Jersey 

14) Mexico 

15) Monaco 

16) New Zealand 

17) Saudi-Arabia 

18) Singapore 

19) Sør-Afrika 

20) Sveits 

21) Tyrkia 

22) USA 

Verdipapirforetak: 

1) Australia 

2) Brasil 

3) Canada 

4) Kina 

5) Hongkong 

6) Indonesia 

7) Japan (begrenset til foretak av type I innenfor sektoren for finansielle instrumenter) 

8) Mexico 

9) Sør-Korea 
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10) Saudi-Arabia 

11) Singapore 

12) Sør-Afrika 

13) USA» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/684 

av 25. april 2019 

om anerkjennelse av Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for 

derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services Agency som likeverdige med verdsettings-, 

tvisteløsnings- og marginkravene i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om 

OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

etter samråd med Den europeiske verdipapirkomité og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 13 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastsetter en ordning for å sikre samsvar mellom de rettslige, tilsynsmessige 

og håndhevingsmessige rammene som er fastsatt av Unionen og av tredjestater på de områdene som er omfattet av 

nevnte forordning. Kommisjonen gis myndighet til å vedta beslutninger om likeverdighet der en tredjestats rettslige, 

tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer erklæres som likeverdige med kravene i artikkel 4, 9, 10 og 11 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, slik at motparter som inngår en transaksjon som er omfattet av nevnte forordning, og der 

minst én av motpartene er etablert i den berørte tredjestaten, bør anses å ha oppfylt disse kravene ved å oppfylle kravene 

i denne tredjestatens rettsorden. Ved erklæringen om likeverdighet unngås anvendelse av overlappende eller 

motstridende regler. Erklæringen om likeverdighet bidrar dessuten til å nå det overordnede målet i forordning (EU) 

nr. 648/2012 om å redusere systemrisikoen og øke gjennomsiktigheten i derivatmarkedene ved å sikre en ensartet 

anvendelse internasjonalt av prinsippene som er avtalt med tredjestater og fastsatt i nevnte forordning. 

2) I artikkel 11 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, som utfylles av delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 149/2013(2) og delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251(3), fastsettes Unionens rettslige krav til rettidig 

bekreftelse av vilkårene for en OTC-derivatkontrakt, gjennomføringen av en porteføljekomprimering og rammene for 

porteføljeavstemming i forbindelse med OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart. I disse 

numrene fastsettes dessuten verdsettings- og tvisteløsningsforpliktelsene som gjelder for disse kontraktene («teknikker 

for reduksjon av operasjonell risiko»), samt de forpliktelsene som gjelder ved utveksling av sikkerheter («marginer») 

mellom motpartene. 

3) For at en tredjestats rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer skal anses som likeverdige med rammene i 

Unionen når det gjelder teknikker for reduksjon av operasjonell risiko og marginkrav, bør de vesentlige resultatene 

innenfor de gjeldende rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammene være likeverdige med Unionens krav i 

henhold til artikkel 11 i forordning (EU) nr. 648/2012 og sikre et vern av taushetsplikten som er likeverdig med det som 

er fastsatt i denne forordningen, og i tillegg bør de rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammene anvendes 

effektivt og håndheves på en rettferdig måte som ikke skaper vridning, for å sikre effektivt tilsyn og effektiv håndheving 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 2.5.2019, s. 11 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 149/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret, 

tilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en 

sentral motpart (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 11). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 av 4. oktober 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart (EUT L 340 av 15.12.2016, s. 9). 
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i denne tredjestaten. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å kontrollere at de rettslige, tilsynsmessige 

og håndhevingsmessige rammene i Japan sikrer at OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, 

og som inngås av minst én motpart som er etablert i denne tredjestaten, ikke utsetter finansmarkeder i Unionen for et 

høyere risikonivå og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen. 

4) Den 1. september 2013 mottok Kommisjonen tekniske råd fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) om de rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammene i Japan(4), blant annet med hensyn til 

teknikker for reduksjon av operasjonell risiko for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart.  

I sin tekniske uttalelse fastslo ESMA at det ikke var noen rettslig bindende krav til rettidig bekreftelse av vilkårene for 

en OTC-derivatkontrakt, til rammer for en porteføljeavstemming, til gjennomføring av en porteføljekomprimering, til 

verdsetting av en portefølje og til forpliktelser for tvisteløsning eller for utveksling av sikkerheter mellom motpartene i 

OTC-derivatkontrakter i Japan. ESMA fastslo også at det på det tidspunktet ikke var mulig å vurdere likeverdigheten 

mellom ordninger for bilaterale marginer, ettersom de tekniske standardene som spesifiserer reglene for bilaterale 

marginer i Unionen, ennå ikke var utarbeidet. 

5) Kommisjonen har i sin vurdering tatt hensyn til ESMAs tekniske råd og til utviklingen av regelverk siden den gang. 

Denne beslutningen bygger ikke bare på en sammenlignende analyse av de rettslige, tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige kravene som gjelder i Japan, men også på en vurdering av resultatet av disse kravene og av deres 

evne til å redusere den risikoen som følger av OTC-derivatkontrakter som ikke er clearet gjennom en sentral motpart, på 

en måte som anses som likeverdig med resultatet av kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De gjeldende rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammene som gjelder i Japan for OTC-derivatkontrakter, 

er fastsatt i Financial Instruments and Exchange Act (FIEA) nr. 25 av 1948 og gjelder Financial Instrument Business 

Operators (FIBO-er) og Registered Financial Institutions (RFI-er), som omfatter regulerte banker, kooperativer, 

forsikringsselskaper, pensjonskasser og investeringsfond. Japan Financial Services Agency (JFSA) har omfattende 

myndighet til å gjennomføre FIEA og har Cabinet Office Ordinance, Supervisory Guidelines og Public Notifications 

(samlet kalt «Japans OTC-derivatregler»). JFSA har myndighet over OTC-derivater som definert i artikkel 2 nr. 7 i 

forordning (EU) nr. 648/2012, med unntak av OTC-varederivater, som er underlagt det japanske finans-, handels- og 

næringsdepartementet (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) og det japanske jordbruks-, skogbruks- og 

fiskeridepartementet (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF). 

7) Teknikkene for reduksjon av operasjonell risiko for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral 

motpart, som fastsatt i Japans OTC-derivatregler, er fortsatt utilstrekkelige sammenlignet med forpliktelsene omhandlet 

i artikkel 11 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 og i delegert forordning (EU) nr. 149/2013 med hensyn til rettidig 

bekreftelse av vilkårene for en OTC-derivatkontrakt, gjennomføringen av en porteføljekomprimering og rammene for 

porteføljeavstemming. Denne beslutningen bør derfor bare omfatte de rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige 

rammene for verdsettings- og tvisteløsningsforpliktelsene som omhandlet i artikkel 11 nr. 1 og 2 i forordning (EU)  

nr. 648/2012 og i delegert forordning (EU) nr. 149/2013 samt bestemmelsene om marginkrav som omhandlet i artikkel 

11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 og i delegert forordning (EU) 2016/2251. 

8) Når det gjelder kravene til verdsetting av transaksjoner og til tvisteløsning for OTC-derivater som ikke cleares gjennom 

en sentral motpart, inneholder Japans OTC-derivatregler lignende forpliktelser som dem omhandlet i artikkel 11 nr. 1 og 

2 i forordning (EU) nr. 648/2012. Særlig avsnitt IV-2-4 i Supervisory Guidelines inneholder særskilte krav om 

tvisteløsning for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, og artikkel 123 i Cabinet Office 

Ordinance fastsetter krav til utførelse av daglige verdsettinger med henblikk på utveksling av marginer. 

9) Når det gjelder marginer for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, består de rettslig 

bindende kravene i Japan av en rekke endelige forordninger vedtatt av JFSA som ble kunngjort 31. mars 2016 og trådte 

  

(4) ESMA/2013/BS/1158, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR – Japan, Final report, European Securities 

and Markets Authority, 1. september 2013. 
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i kraft 1. september 2016. Disse forordningene omfatter Cabinet Office Ordinance on Financial Instrument Businesses 

nr. 52 av 6. august 2007, herunder Supplementary Provisions, Financial Services Agency Public Notices nr. 15, 16 og 

17 av 31. mars 2016 og nr. 33 av 25. august 2017, de reviderte Comprehensive Guidelines for Supervision of Major 

Banks, etc., de reviderte Comprehensive Guidelines for Supervision of Small- and Medium-Sized and Regional 

Financial Institutions, de reviderte Comprehensive Guidelines for Supervision of Cooperative Banks, de reviderte 

Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Instruments Business Operators, etc., de reviderte 

Comprehensive Guidelines for Supervision of Insurance Companies og de reviderte Comprehensive Guidelines for 

Supervision with respect to Trust Companies, etc. Reglene som gjelder for OTC-varederivater som er underlagt METI 

og MAFF, gjenspeiler en rekke endelige forordninger vedtatt av JFSA (samlet kalt «Japans marginregler»). 

10) Som fastsatt i Japans marginregler skal finansinstitusjoner som i et visst tidsrom har en gjennomsnittlig samlet nominell 

hovedstol for OTC-derivater på JPY 300 milliarder eller mer, utveksle variasjonsmarginer daglig i henhold til FIEA, 

mens finansinstitusjoner som ligger under denne terskelen, skal utveksle variasjonsmarginer «tilstrekkelig ofte». 

Ettersom forordning (EU) nr. 648/2012 krever at alle motparter i en OTC-derivattransaksjon som ikke cleares gjennom 

en sentral motpart, skal utveksle variasjonsmarginer daglig, bør denne beslutningen derfor være betinget av en daglig 

utveksling av variasjonsmarginer for transaksjoner som utføres med FIBO-er og RFI-er der den gjennomsnittlige 

samlede nominelle hovedstolen for OTC-derivater i en periode på ett år, regnet fra april to år før det året da beregning er 

påkrevd (eller ett år dersom den beregnes i desember), er under JPY 300 milliarder. 

11) I henhold til Japans marginregler og i likhet med kravene fastsatt i delegert forordning (EU) 2016/2251 skal alle 

finansinstitusjoner som aggregerer den nominelle verdien for OTC-derivater som ikke cleares, OTC-varederivater som 

ikke cleares, valutaforwardkontrakter («FX forwards») som gjøres opp fysisk, og valutabytteavtaler («FX swaps») i et 

konsolidert konsern, unntatt konserninterne transaksjoner, for månedene mars, april og mai ett år før det året da 

beregningen overstiger JPY 1,1 billioner, utveksle opplysninger om startmarginen. Japans marginregler fastsetter også et 

kombinert minste overføringsbeløp for start- og variasjonsmarginer på JPY 70 millioner, mens terskelen i artikkel 25 i 

delegert forordning (EU) 2016/2251 er på 500 000 euro. Tatt i betraktning den marginale verdiforskjellen mellom disse 

to bør beløpene anses som ekvivalente. 

12) Japans marginregler får anvendelse på nesten alle OTC-derivatkontrakter som definert i artikkel 2 nr. 7 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, med unntak av valutaforwardkontrakter som gjøres opp fysisk, og valutabytteavtaler, som Japans 

marginregler ikke har fastsatt noen krav for. Valutatransaksjoner i tilknytning til utveksling av hovedstol ved hjelp av 

bytteavtaler mellom ulike valutaer («cross-currency swaps») er unntatt fra startmarginkravene. Japans marginregler 

fastsetter heller ikke noen spesifikk behandling av strukturerte produkter, herunder obligasjoner med fortrinnsrett og 

verdipapiriseringer. I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 er bare valutabytteavtaler og valutaforwardkontrakter 

unntatt fra startmarginkravene, og bare derivater knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett for sikringsformål er unntatt 

fra alle marginkravene. Denne beslutningen bør derfor bare få anvendelse på OTC-derivatkontrakter som er omfattet av 

marginkrav i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og Japans marginregler. 

13) Kravene i Japans marginregler om beregning av startmargin er likeverdige med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. 

I likhet med den standardiserte metoden for beregning av startmarginen som angis i vedlegg IV til delegert forordning 

(EU) 2016/2251, tillater Japans marginregler bruk av en standardisert modell som er likeverdig med den som er fastsatt i 

ovennevnte vedlegg. Alternativt kan interne modeller eller tredjeparters modeller brukes til å beregne startmarginen 

dersom disse modellene inneholder visse spesifikke parametrer, herunder minste konfidensintervaller og 

marginrisikoperioder, og visse historiske data, herunder stressperioder. Motpartene skal underrette JFSA, METI eller 

MAFF, alt etter hva som er relevant, om sin hensikt om å bruke disse interne modellene eller tredjeparters modeller, og 

de skal offentliggjøre eventuelle nødvendige forutsetninger, hypoteser og endringer av disse. 

14) Kravene i Japans marginregler om godtakbare sikkerheter og om hvordan slike sikkerheter innehas og holdes atskilt,  

er likeverdige med bestemmelsene i delegert forordning (EU) 2016/2251. Japans marginregler inneholder også en 

likeverdig liste over godtakbare sikkerheter og krever at FIBO-er og RFI-er i rimelig grad diversifiserer sikkerheten de 

samler inn, herunder ved å begrense verdipapirer med lav likviditet for å unngå konsentrasjonen av sikkerheter. Kravene 
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i Japans marginregler som gjelder for vurdering av sikkerheter, er sammenlignbare med kravene fastsatt i artikkel 19 i 

forordning (EU) 2016/2251. 

15) Når det gjelder likeverdig vern av taushetsplikten i Japan, er opplysninger som innehas av JFSA, underlagt JFSA 

Information Security Policy, og ansatte i JFSA er omfattet av National Public Service Act, som forbyr ansatte å gi 

videre opplysninger som de har fått kjennskap til i embets medfør. Derfor gir både National Public Service Act og JFSA 

Information Security Policy garantier for taushetsplikt, herunder vern av forretningshemmeligheter som vedkommende 

myndigheter utveksler med tredjeparter, noe som tilsvarer garantiene angitt i avdeling VIII i forordning (EU)  

nr. 648/2012. Samlet bør derfor National Public Service Act og JFSA Information Security Policy anses å gi et 

likeverdig vern av taushetsplikten som det vernet som gis i forordning (EU) nr. 648/2012. 

16) Endelig, med hensyn til en effektiv gjennomføring og håndheving på en rettferdig måte som ikke skaper vridning, for å 

sikre effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat, har JFSA omfattende undersøkelses- og 

overvåkingsmyndighet til å vurdere overholdelsen av marginkravene for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares 

gjennom en sentral motpart. JFSA kan treffe en rekke tilsynstiltak for å forhindre overtredelser av de gjeldende kravene, 

for eksempel en forretningsforbedringsordre basert på artikkel 51 i FIEA og andre tilsynstiltak basert på artikkel 52 i 

FIEA. Disse tiltakene bør derfor anses å sikre en effektiv anvendelse av de relevante rettslige, tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige rammene i Japans OTC-derivatregler på en rettferdig måte som ikke skaper vridning, for å sikre 

effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

17) Denne beslutningen er basert på de rettslig bindende kravene for OTC-derivatkontrakter som gjelder på tidspunktet for 

vedtakelsen av denne beslutningen. Kommisjonen bør i samarbeid med ESMA fortsatt løpende overvåke utviklingen av 

de rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammene for disse OTC-derivatkontraktene og deres ensartede og 

effektive gjennomføring med hensyn til rettidig bekreftelse, porteføljekomprimering og porteføljeavstemming, 

verdsetting, tvisteløsning og marginkrav for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, som 

danner grunnlaget for denne beslutningen. Dette bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en 

særlig gjennomgåelse dersom relevant utvikling gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt erklæringen om 

likeverdighet som er gitt i henhold til denne beslutningen. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutningen 

oppheves, noe som automatisk ville gjøre at motpartene igjen omfattes av alle kravene fastsatt i forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

18) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige 

rammer for verdsetting og tvisteløsning som anvendes på transaksjoner som reguleres som OTC-derivater av Japan Financial 

Services Agency (JFSA) eller som OTC-varederivater av det japanske finans-, handels- og næringsdepartementet (Ministry of 

Economy, Trade and Industry, METI) og det japanske jordbruks-, skogbruks- og fiskeridepartementet (Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries, MAFF), og som ikke cleares gjennom en sentral motpart, anses som likeverdige med de tilsvarende 

kravene i artikkel 11 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 dersom minst én av motpartene i disse transaksjonene er etablert 

i Japan og registrert hos JFSA som Financial Instrument Business Operator (FIBO) eller Registered Financial Institution (RFI). 

Artikkel 2 

Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige 

rammer for utveksling av sikkerheter som anvendes på transaksjoner som reguleres som OTC-derivater av JFSA eller som 

OTC-varederivater av METI og MAFF, og som ikke cleares gjennom en sentral motpart, anses som likeverdige med kravene i 

artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Minst én av motpartene i disse transaksjonene er etablert i Japan og registrert hos JFSA som FIBO eller RFI, og denne 

motparten er omfattet av Japans marginregler. 
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b) Transaksjoner verdsettes til markedsverdi, og variasjonsmarginen utveksles daglig, og motpartene i disse transaksjonene, 

som er etablert i Japan, har en gjennomsnittlig samlet nominell hovedstol for OTC-derivater i en periode på ett år, regnet fra 

april to år før det året da beregning er påkrevd (eller ett år dersom den beregnes i desember), som er under JPY 300 

milliarder. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 25. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2015/760 

av 29. april 2015 

om europeiske langsiktige investeringsfond(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Langsiktig finansiering er et avgjørende verktøy for å lede den europeiske økonomien i retning av smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst i samsvar med Europa 2020-strategien, høy sysselsetting og konkurranseevne med sikte på å bygge 

framtidens økonomi slik at den blir mindre sårbar for systemrisikoer og mer motstandsdyktig. Europeiske langsiktige 

investeringsfond (ELTIF) yter langsiktig finansiering til ulike infrastrukturprosjekter, unoterte selskaper eller 

børsnoterte små og mellomstore bedrifter (SMB-er) som utsteder egenkapital- eller gjeldsinstrumenter som ikke har en 

lett identifiserbar kjøper. Ved å yte finansiering til slike prosjekter bidrar ELTIF-er til finansieringen av Unionens 

realøkonomi og gjennomføringen av dens politikk. 

2) På etterspørselssiden kan ELTIF-er gi en stabil inntektsstrøm til pensjonsforvaltere, forsikringsselskaper, stiftelser, 

kommuner og andre enheter som har regelmessige og gjentatte forpliktelser og søker langsiktig avkastning innenfor 

velregulerte strukturer. ELTIF-er gir mindre likviditet enn investeringer i omsettelige verdipapirer, men de kan gi en 

stabil inntektsstrøm til individuelle investorer som er avhengige av den regelmessige kontantstrømmen som et ELTIF 

kan medføre. ELTIF-er kan også gi gode muligheter for verdistigning over tid for investorer som ikke mottar en stabil 

inntektsstrøm. 

3) Det kan være vanskelig å finne finansiering til prosjekter som gjelder transportinfrastruktur, bærekraftig produksjon og 

distribusjon av energi, sosial infrastruktur (boliger eller sykehus), innføring av nye teknologier og systemer for å 

redusere ressurs- og energibruken, eller ytterligere vekst for SMB-er. Finanskrisen har vist at det å utfylle 

bankfinansiering med et bredere utvalg av finansieringskilder som bedre mobiliserer kapitalmarkedene, kan bidra til å 

dekke finansieringsbehovet. ELTIF-er kan spille en avgjørende rolle i denne forbindelse, og kan også mobilisere kapital 

ved å tiltrekke tredjestatsinvestorer. 

4) Målet for denne forordningen er å stimulere til europeiske langsiktige investeringer i realøkonomien. Langsiktige 

investeringer i prosjekter, foretak og infrastruktur i tredjestater kan også tilføre kapital til ELTIF-er og dermed gagne 

den europeiske økonomien. Derfor bør slike investeringer ikke hindres. 

5) Uten en forordning som fastsetter regler for ELTIF-er, kan det bli vedtatt ulike tiltak på nasjonalt plan, noe som kan 

medføre konkurransevridning som følge av forskjeller i investeringsbeskyttelsestiltak. Ulike nasjonale krav til 

porteføljesammensetning, diversifisering og godtakbare eiendeler, særlig investering i varer, skaper hindringer for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 19.5.2015, s. 98 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2020 av 7. februar 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 67 av 6.3.2014, s. 71. 

(2) EUT C 126 av 26.4 2014, s. 8. 

(3) Europaparlamentets holdning av 10. mars 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. april 2015. 
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markedsføring over landegrensene av investeringsfond som fokuserer på unoterte foretak og realeiendeler, fordi det er 

vanskelig for investorene å sammenligne de ulike investeringsforslagene de får. Ulike nasjonale krav fører også til ulike 

nivåer for investorvern. Ulike nasjonale krav knyttet til investeringsmetodene, for eksempel de tillatte lånenivåene, bruk 

av finansielle derivater, regler som gjelder for shortsalg eller for verdipapirfinansieringstransaksjoner, fører dessuten til 

ulike nivåer for investorvern. I tillegg hindrer ulike nasjonale krav til innløsning eller eiertider salg over landegrensene 

av fond som investerer i unoterte eiendeler. Ved at de øker den rettslige usikkerheten, kan disse forskjellene svekke 

tilliten hos investorer som vurderer å investere i slike fond, og gjøre det vanskeligere for investorer å velge effektivt 

mellom ulike langsiktige investeringsmuligheter. Rettsgrunnlaget for denne forordningen bør derfor være artikkel 114 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte slik den tolkes i Den europeiske unions domstols rettspraksis. 

6) Ensartede regler er nødvendige for å sikre at ELTIF-er får en enhetlig og stabil produktprofil i hele Unionen. For å sikre 

et godt investorvern og at det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte, er det særlig nødvendig å innføre 

ensartede regler for driften av ELTIF-er, særlig når det gjelder deres porteføljesammensetning og de investerings-

instrumentene som de har tillatelse til å bruke for å oppnå eksponering mot langsiktige eiendeler, for eksempel 

egenkapital- eller gjeldsinstrumenter utstedt av børsnoterte SMB-er og av unoterte foretak, og realeiendeler. Ensartede 

regler for et ELTIFs portefølje er også nødvendig for å sikre at ELTIF-er som tar sikte på å skape regelmessig inntekt, 

opprettholder en diversifisert portefølje av investeringseiendeler som er egnet til å opprettholde en regelmessig 

kontantstrøm. ELTIF-er er et første skritt i retning av å skape et integrert indre marked for å innhente kapital som kan 

kanaliseres til langsiktige investeringer i den europeiske økonomien. For at det indre marked for langsiktige 

investeringer skal fungere tilfredsstillende, må Kommisjonen fortsette å vurdere mulige hindringer som gjør det 

vanskeligere å innhente langsiktig kapital på tvers av landegrensene, herunder hindringer som følge av den 

skattemessige behandlingen av slike investeringer. 

7) Det er viktig å sikre at reglene for ELTIF-ers drift, særlig når det gjelder deres porteføljesammensetning og de 

investeringsinstrumentene som de har tillatelse til å bruke, får direkte anvendelse på ELTIF-forvaltere, og disse nye 

reglene må derfor vedtas i form av en forordning. Dette sikrer også ensartede vilkår for bruken av betegnelsen «ELTIF» 

ved at det hindres at det innføres ulike nasjonale krav. ELTIF-forvaltere bør følge de samme reglene i hele Unionen for 

å styrke investorenes tillit til ELTIF-er og sikre at betegnelsen «ELTIF» forblir pålitelig i framtiden. Vedtakelsen av 

ensartede regler fører samtidig til at reguleringskravene som gjelder for ELTIF-er, blir mindre komplekse. Ved hjelp av 

ensartede regler reduseres også forvalternes kostnader knyttet til overholdelsen av ulike nasjonale krav som gjelder fond 

som investerer i børsnoterte og unoterte foretak, og sammenlignbare kategorier av realeiendeler. Dette er særlig tilfellet 

for ELTIF-forvaltere som ønsker å innhente kapital på tvers av landegrensene. Vedtakelsen av ensartede regler bidrar 

også til å fjerne konkurransevridninger. 

8) De nye reglene for ELTIF-er er nært knyttet til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(1), ettersom nevnte 

direktiv utgjør den rettslige rammen for forvaltningen og markedsføringen av alternative investeringsfond (AIF) i 

Unionen. ELTIF-er er per definisjon AIF-er etablert i Unionen som forvaltes av forvaltere av alternative 

investeringsfond (AIF-forvaltere) som har tillatelse i samsvar med direktiv 2011/61/EU. 

9) Ved direktiv 2011/61/EU er det også fastsatt en trinnvis tredjestatsordning for AIF-forvaltere etablert i en tredjestat og 

AIF-er etablert i en tredjestat, men de nye reglene for ELTIF-er har et mer begrenset anvendelsesområde og legger 

særlig vekt på de nye langsiktige investeringsproduktenes europeiske dimensjon. Derfor bør bare et AIF etablert i 

Unionen som definert i direktiv 2011/61/EU være berettiget til å bli et ELTIF, og bare dersom det forvaltes av en AIF-

forvalter etablert i Unionen som har fått tillatelse i samsvar med direktiv 2011/61/EU. 

10) De nye reglene for ELTIF-er bør bygge på de eksisterende rammereglene som er fastsatt ved direktiv 2011/61/EU, og de 

rettsaktene som er vedtatt med sikte på å gjennomføre det. Derfor bør produktreglene for ELTIF-er få anvendelse i 

tillegg til reglene som er fastsatt i gjeldende unionsrett. Særlig bør forvaltnings- og markedsføringsreglene som er 

fastsatt i direktiv 2011/61/EU, få anvendelse på ELTIF-er. Reglene for tjenesteyting over landegrensene og 

etableringsadgang fastsatt i direktiv 2011/61/EU bør også få tilsvarende anvendelse på ELTIF-ers virksomhet over 

landegrensene. Disse bør utfylles med særlige regler for markedsføring over landegrensene av ELTIF-er rettet mot både 

ikke-profesjonelle og profesjonelle investorer i hele Unionen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 
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11) Ensartede regler bør få anvendelse på alle AIF-er etablert i Unionen som ønsker å markedsføre seg som ELTIF-er. AIF-

er etablert i Unionen som ikke ønsker å markedsføre seg som ELTIF-er, bør ikke være bundet av disse reglene, men 

godtar dermed også at de ikke nyter godt av de fordelene betegnelsen medfører. Innretninger for kollektiv investering i 

omsettelige verdipapirer (UCITS) og AIF-er etablert i en tredjestat bør ikke være berettiget til å markedsføre seg som 

ELTIF-er. 

12) For å sikre at ELTIF-er overholder de harmoniserte reglene for slike fonds virksomhet, er det nødvendig å kreve at de 

godkjennes av vedkommende myndigheter. De harmoniserte framgangsmåtene for tillatelse og tilsyn som gjelder for 

AIF-forvaltere i henhold til direktiv 2011/61/EU, bør derfor utfylles med en særlig framgangsmåte for tillatelse for 

ELTIF-er. Det bør fastsettes framgangsmåter for å sikre at bare AIF-forvaltere etablert i Unionen som har tillatelse i 

samsvar med direktiv 2011/61/EU og er i stand til å forvalte et ELTIF, kan forvalte ELTIF-er. Alle egnede tiltak bør 

treffes for å sikre at et ELTIF vil kunne overholde de harmoniserte reglene for slike fonds virksomhet. En særskilt 

framgangsmåte for tillatelse bør anvendes dersom ELTIF-et forvaltes internt og det ikke er utpekt en ekstern AIF-

forvalter. 

13) Ettersom AIF-er etablert i Unionen kan ha forskjellige juridiske former som ikke nødvendigvis gir dem status som 

juridisk person, bør de bestemmelsene som krever at ELTIF-er iverksetter tiltak, gjelde ELTIF-forvalteren i tilfeller der 

ELTIF-et er stiftet som et AIF i Unionen som ikke kan opptre alene fordi det selv ikke har status som juridisk person. 

14) For å sikre at ELTIF-er retter seg inn mot langsiktige investeringer og bidrar til å finansiere en bærekraftig økonomisk 

vekst i Unionen, bør reglene for ELTIF-ers portefølje kreve at det tydelig angis hvilke kategorier av eiendeler ELTIF-er 

kan investere i, og hvilke vilkår som gjelder for slike investeringer. Et ELTIF bør investere minst 70 % av sin kapital i 

godtakbare investeringseiendeler. For å sikre ELTIF-enes integritet er det også ønskelig å forby at et ELTIF deltar i 

visse finansielle transaksjoner som kan sette dets investeringsstrategi og -mål i fare ved at de medfører risikoer som er 

forskjellige fra dem som kan ventes for et fond som retter seg inn mot langsiktige investeringer. For å sikre et klart 

fokus på langsiktige investeringer, som kan være nyttige for ikke-profesjonelle investorer som ikke kjenner til mindre 

konvensjonelle investeringsstrategier, bør det ikke tillates at et ELTIF investerer i finansielle derivater for andre formål 

enn sikring av risikoene som er knyttet til dets egne investeringer. Ettersom varer og de finansielle derivatene som gir en 

indirekte eksponering mot dem, er av likvid art, krever investeringer i varer ikke en langsiktig investorforpliktelse, og de 

bør derfor utelukkes fra godtakbare investeringseiendeler. Denne begrunnelsen får ikke anvendelse på investeringer i 

infrastruktur eller foretak knyttet til varer, eller foretak hvis resultat er indirekte knyttet til varers avkastning, for 

eksempel driftsenheter når det gjelder landbruksvarer, eller kraftverk når det gjelder energivarer. 

15) Definisjonen av hva som utgjør en langsiktig investering er vid. Godtakbare investeringseiendeler er generelt illikvide, 

krever forpliktelser i et visst tidsrom og har en langsiktig økonomisk profil. Godtakbare investeringseiendeler er ikke-

omsettelige verdipapirer og har derfor ikke tilgang til likviditet på annenhåndsmarkeder. De krever ofte tidsbegrensede 

forpliktelser, noe som begrenser deres salgbarhet. Ettersom børsnoterte SMB-er kan få likviditetsproblemer og 

problemer med tilgang til annenhåndsmarkedet, bør imidlertid også disse anses som kvalifiserte porteføljeforetak. På 

grunn av de store kapitalinnskuddene og den lange tiden som kreves for å oppnå avkastning, er den økonomiske 

investeringssyklusen som ELTIF-er ønsker, hovedsakelig langsiktig. 

16) Et ELTIF bør tillates å investere i andre eiendeler enn godtakbare investeringseiendeler i den utstrekning som er 

nødvendig for å kunne forvalte kontantstrømmen på en effektiv måte, men bare så lenge dette er forenlig med ELTIF-ets 

langsiktige investeringsstrategi. 

17) Godtakbare investeringseiendeler bør anses å omfatte deltakerinteresser, for eksempel egenkapitalinstrumenter eller 

egenkapitallignende instrumenter, gjeldsinstrumenter i kvalifiserte porteføljeforetak, og lån som de mottar. De bør også 

omfatte deltakerinteresser i andre fond som fokuserer på eiendeler, for eksempel investeringer i unoterte foretak som 

utsteder egenkapital- eller gjeldsinstrumenter som ikke alltid har en lett identifiserbar kjøper. Direkte innehav av 

realeiendeler, med mindre de er verdipapirisert, bør også utgjøre en kategori av godtakbare eiendeler, forutsatt at de gir 

en forutsigbar kontantstrøm, uansett om den er regelmessig eller uregelmessig, i den forstand at de kan modelleres og 

vurderes på grunnlag av en metode for beregning av diskontert kontantstrøm. Disse eiendelene kan for eksempel 

omfatte sosial infrastruktur som gir en forutsigbar avkastning, for eksempel energi-, transport- og kommunikasjons-

infrastruktur samt infrastruktur knyttet til utdanning, helse og velferdsstøtte eller industrianlegg. Eiendeler som 
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kunstverker, manuskripter, vinlagre eller smykker bør ikke være godtakbare ettersom de vanligvis ikke gir en 

forutsigbar kontantstrøm. 

18) Godtakbare investeringseiendeler bør omfatte realeiendeler med en verdi på over 10 000 000 euro som skaper 

økonomiske og sosiale fordeler. Slike eiendeler omfatter infrastruktur, immaterialrettigheter, fartøyer, utstyr, maskiner, 

luftfartøyer eller rullende materiell, og fast eiendom. Investeringer i næringseiendom eller boliger bør tillates i den 

utstrekning de har som mål å bidra til smart, bærekraftig og inkluderende vekst eller til Unionens energi-, regional- og 

utjevningspolitikk. Investeringer i slik fast eiendom bør være klart dokumentert for å vise at forpliktelsen i eiendommen 

er langsiktig. Denne forordningen har ikke som formål å fremme spekulative investeringer. 

19) Infrastrukturprosjektenes størrelse innebærer at de krever store kapitalbeløp som investeres for et langt tidsrom. Slike 

infrastrukturprosjekter omfatter infrastruktur for offentlige bygninger som f.eks. skoler, sykehus eller fengsler, sosial 

infrastruktur som f.eks. sosialboliger, transportinfrastruktur som f.eks. veier, kollektivtransportsystemer eller lufthavner, 

energiinfrastruktur som f.eks. energinett, prosjekter knyttet til bekjempelse av og tilpasning til klimaendringer, kraftverk 

eller rørledninger, vannforvaltningsinfrastruktur som f.eks. vannforsyningssystemer, kloakk- eller vanningsanlegg, 

kommunikasjonsinfrastruktur som f.eks. nettverk, og avfallshåndteringsinfrastruktur som f.eks. gjenvinnings- eller 

innsamlingssystemer. 

20) Egenkapitallignende instrumenter bør anses å omfatte en type finansieringsinstrument som er en kombinasjon av 

egenkapital og gjeld, der avkastningen av instrumentet er knyttet til det kvalifiserte porteføljeforetakets overskudd eller 

tap, og der tilbakebetalingen av instrumentet ved mislighold ikke er sikret fullt ut. Slike instrumenter omfatter en lang 

rekke finansieringsinstrumenter, for eksempel ansvarlig lånekapital, passive kapitalandeler, lån med deltakerrettigheter, 

rettigheter til andeler av overskudd, konvertible obligasjoner og obligasjoner med kjøpsretter. 

21) For å gjenspeile eksisterende forretningspraksis bør det være tillatt for et ELTIF å kjøpe eksisterende aksjer i et 

kvalifisert porteføljeforetak fra eksisterende aksjeeiere i dette foretaket. Investeringer i andre ELTIF-er, europeiske 

venturekapitalfond (EuVECA-er), regulert av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013(1), og europeiske 

fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF-er), regulert av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013(2) bør 

dessuten være tillatt for å sikre de beste mulighetene for å innhente kapital. For å hindre utvanning av investeringene i 

kvalifiserte porteføljeforetak bør ELTIF-er få tillatelse til å investere i andre ELTIF-er, EuVECA-er og EuSEF-er bare 

dersom disse selv har investert høyst 10 % av sin kapital i andre ELTIF-er. 

22) I forbindelse med infrastrukturprosjekter kan det være nødvendig å benytte finansforetak for å samle og organisere 

forskjellige investorers bidrag, herunder investeringer av offentlig art. ELTIF-er bør derfor tillates å investere i 

godtakbare investeringseiendeler ved hjelp av finansforetak, forutsatt at disse foretakene spesialiserer seg på 

finansiering av langsiktige prosjekter og på SMB-ers vekst. 

23) Det kan være vanskelig for unoterte foretak å få tilgang til kapitalmarkeder og finansiering av videre vekst og utvidelse. 

Privat finansiering gjennom eierandeler eller lån er typiske måter å innhente finansiering på. Ettersom disse 

instrumentene etter sin art er langsiktige investeringer, krever de tålmodig kapital, som ELTIF-er kan tilføre. 

Børsnoterte SMB-er har dessuten ofte store vanskeligheter med å oppnå langsiktig finansiering, og ELTIF-er kan 

utgjøre en verdifull alternativ finansieringskilde. 

24) Kategorier av langsiktige eiendeler i henhold til denne forordningen bør derfor omfatte unoterte foretak som utsteder 

egenkapital- eller gjeldsinstrumenter som kanskje ikke har en lett identifiserbar kjøper, og børsnoterte foretak med en 

kapitalisering på høyst 500 000 000. 

25) Dersom en ELTIF-forvalter har en andel i et porteføljeforetak, er det en risiko for at forvalteren setter sine egne 

interesser foran interessene til ELTIF-investorene. For å unngå slike interessekonflikter, og for å sikre god 

foretaksstyring, bør et ELTIF bare investere i eiendeler som ELTIF-forvalteren ikke har noen forbindelse med, med 

mindre ELTIF-et investerer i andeler eller aksjer i andre ELTIF-er, EuVECA-er eller EuSEF-er som forvaltes av 

ELTIF-forvalteren.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske venturekapitalfond (EUT L 115 av 25.4.2013, 

s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EUT L 115 av 

25.4.2013, s. 18). 
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26) For å gi ELTIF-forvaltere en viss fleksibilitet med hensyn til investeringen av deres fond, bør handel med andre 

eiendeler enn langsiktige investeringer være tillatt opptil en øvre grense på 30 % av ELTIF-ets kapital. 

27) For å begrense ELTIF-ers risikotaking er det viktig å redusere motpartsrisikoen ved å fastsette klare diversifiseringskrav 

til ELTIF-ers portefølje. Alle OTC-derivater bør være omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012(1). 

28) For å hindre at et investerende ELTIF øver betydelig innflytelse på forvaltningen av et annet ELTIF eller av et 

utstedende organ, er det nødvendig å unngå at et ELTIF har for stor konsentrasjon i en investering. 

29) For å gjøre det mulig for ELTIF-forvaltere å innhente ytterligere kapital i fondets levetid bør de tillates å låne kontanter 

opptil en grense på høyst 30 % av verdien av ELTIF-ets kapital. Dette bør bidra til å gi investorene tilleggsavkastning. 

For å fjerne risikoen for avvikende valuta bør ELTIF-et oppta lån bare i den valutaen som ELTIF-forvalteren forventer å 

erverve eiendelen i. For å ta hensyn til bekymringer knyttet til skyggebankvirksomhet bør de kontantene som ELTIF-et 

låner, ikke brukes for å gi lån til kvalifiserte porteføljeforetak. 

30) Et ELTIFs investeringer er av langsiktig og illikvid art, og ELTIF-forvalteren bør ha tilstrekkelig tid til å anvende 

investeringsgrensene. Ved fastsettelsen av fristen for å anvende disse grensene bør det tas hensyn til investeringenes 

særtrekk og egenskaper, men fristen bør ikke overstige fem år etter datoen da tillatelsen som ELTIF ble gitt, eller etter 

ELTIF-ets halve levetid, avhengig av hva som inntreffer først. 

31) ELTIF-er utformet med en porteføljeprofil og et fokus på kategorier av langsiktige eiendeler som gjør dem egnet til å 

kanalisere private oppsparte midler til den europeiske økonomien. ELTIF-er er også ment å være et investeringsverktøy 

som Den europeiske investeringsbank-gruppen (EIB-gruppen) kan bruke for å kanalisere sin finansiering til europeisk 

infrastruktur eller SMB-er. Gjennom denne forordningen struktureres ELTIF-er som et samlet investeringsverktøy som 

gjenspeiler EIB-gruppens fokus på å bidra til en jevn og balansert utvikling av det indre marked for langsiktige 

investeringer i Unionens interesse. På grunn av sitt fokus på kategorier av langsiktige eiendeler kan ELTIF-er fylle den 

rollen de er tildelt som et prioritert verktøy for å gjennomføre investeringsplanen for Europa, som fastsatt i 

Kommisjonens melding av 26. november 2014. 

32) Kommisjonen bør prioritere og effektivisere sine prosesser for alle søknader fra ELTIF-er om finansiering fra EIB. 

Kommisjonen bør derfor effektivisere avgivelsen av uttalelser eller bidrag som gjelder søknader fra ELTIF-er om 

finansiering fra EIB. 

33) Videre kan medlemsstater og regionale og lokale myndigheter ha interesse av at potensielle investorer og offentligheten 

får kjennskap til ELTIF-er. 

34) Selv om det ikke kreves at et ELTIF tilbyr innløsningsretter før dets levetid utløper, bør det ikke være noe til hindrer for 

at et ELTIF forsøker å få sine andeler eller aksjer opptatt på et regulert marked eller i en multilateral handelsfasilitet, for 

å gi investorer en mulighet til å selge sine andeler eller aksjer før ELTIF-ets levetid utløper. ELTIF-ets regler eller 

stiftelsesdokumenter bør ikke hindre at andeler eller aksjer i ELTIF-et opptas til notering på et regulert marked eller i en 

multilateral handelsfasilitet, og bør heller ikke hindre investorer i fritt å overføre sine andeler eller aksjer til tredjeparter 

som ønsker å kjøpe disse andelene eller aksjene. Formålet med dette er å fremme annenhåndsmarkeder som en viktig 

handelsplass for ikke-profesjonelle investorer som kjøper og selger ELTIF-ers andeler eller aksjer. 

35) Individuelle investorer kan være interessert i å investere i et ELTIF, men det at de fleste investeringer i langsiktige 

prosjekter er av illikvid art, utelukker at et ELTIF kan tilby investorene regelmessig innløsning. Den individuelle 

investoren er derfor bundet til sin investering i slike eiendeler i hele investeringsperioden. ELTIF-er bør derfor i 

prinsippet være utformet slik at de ikke tilbyr regelmessige innløsninger før ELTIF-ets levetid utløper.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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36) For å skape insentiver for investorer, særlig ikke-profesjonelle investorer, som ikke nødvendigvis er villige til å binde 

sin kapital for en lang periode, bør et ELTIF på visse vilkår kunne tilby sine investorer rett til tidlig innløsning. ELTIF-

forvalteren bør derfor ha mulighet til å bestemme om ELTIF-et skal opprettes med eller uten innløsningsrett i henhold til 

ELTIF-ets investeringsstrategi. Dersom det anvendes en ordning med innløsningsretter, bør disse rettighetene og deres 

hovedtrekk defineres klart på forhånd og opplyses om i ELTIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter. 

37) For at investorene faktisk skal kunne innløse sine andeler eller aksjer når ELTIF-ets levetid utløper, bør ELTIF-

forvalteren begynne å selge ELTIF-ets portefølje av eiendeler i god tid for å sikre at verdien realiseres på riktig måte. 

Ved fastsettelsen av en tidsplan for en ordnet avvikling av investeringene bør ELTIF-forvalteren ta hensyn til 

investeringenes ulike løpetidsprofiler og hvor lang tid som er nødvendig for å finne en kjøper til eiendelene som ELTIF-

et har investert i. Ettersom det i praksis er umulig å opprettholde investeringsgrensene i denne avviklingsperioden, bør 

de opphøre å gjelde når avviklingsperioden begynner. 

38) For å gi ikke-profesjonelle investorer utvidet tilgang til ELTIF-er kan et UCITS investere i andeler eller aksjer utstedt av 

et ELTIF i den utstrekning ELTIF-ets andeler eller aksjer kan godtas i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF(1). 

39) Det bør være mulig for et ELTIF å redusere sin kapital på pro rata-grunnlag dersom det har avhendet en av sine 

eiendeler, særlig når det gjelder en infrastrukturinvestering. 

40) De unoterte eiendelene som et ELTIF har investert i, kan bli opptatt til notering på et regulert marked i løpet av fondets 

levetid. I slike tilfeller kan eiendelene ikke lenger oppfylle denne forordningens krav om at de skal være unoterte. For at 

ELTIF-forvalteren på en ordnet måte skal kunne avvikle investeringene i slike eiendeler som ikke lenger vil være 

godtakbare, kan eiendelene fortsatt medtas i beregningen av 70 %-grensen for godtakbare investeringseiendeler i høyst 

tre år. 

41) På grunn av særtrekkene ved ELTIF-er og ved de ikke-profesjonelle og profesjonelle investorene i deres målgruppe, er det 

viktig at det innføres forsvarlige gjennomsiktighetskrav som gir potensielle investorer mulighet til å ta en velbegrunnet 

beslutning og få full kunnskap om de tilknyttede risikoene. I tillegg til å oppfylle gjennomsiktighetskravene fastsatt i 

direktiv 2011/61/EU, bør ELTIF-er offentliggjøre et prospekt som inneholder alle opplysninger som skal offentliggjøres av 

innretninger for kollektiv investering av lukket type i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF(2) og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(3). Når et ELTIF markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, bør det være 

obligatorisk å offentliggjøre et nøkkelinformasjonsdokument i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1286/2014(4). Videre bør det i markedsføringsdokumenter uttrykkelig gjøres oppmerksom på ELTIF-ets risikoprofil. 

42) ELTIF-er kan virke tiltrekkende for investorer som for eksempel kommuner, kirkesamfunn, veldedige organisasjoner og 

stiftelser, som bør kunne anmode om å bli behandlet som profesjonelle kunder i tilfeller der de oppfyller vilkårene i 

avsnitt II i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(5). 

43) Ettersom ELTIF-ers målgruppe ikke bare omfatter profesjonelle investorer, men også ikke-profesjonelle investorer i 

hele Unionen, er det nødvendig at de markedsføringskravene som allerede er fastsatt i direktiv 2011/61/EU, utfylles med 

visse tilleggskrav for å sikre et tilstrekkelig vern for ikke-profesjonelle investorer. Det bør derfor innføres fasiliteter for 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til 

offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med 

hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, innlemming av opplysninger ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter 

samt annonsering (EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (EUT L 352 av 9.12.2014, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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å foreta tegning, utbetalinger til andels- eller aksjeeiere, gjenkjøp eller innløsning av andeler eller aksjer og for å gjøre 

tilgjengelig den informasjonen som ELTIF-er og ELTIF-forvaltere er pålagt å gi. For å sikre at ikke-profesjonelle 

investorer ikke blir dårligere stilt enn profesjonelle investorer, bør det dessuten treffes visse beskyttelsestiltak når 

ELTIF-er markedsføres til ikke-profesjonelle investorer. I tilfeller der ELTIF-er markedsføres eller selges til ikke-

profesjonelle investorer gjennom en distributør, skal distributøren oppfylle de relevante kravene i direktiv 2014/65/EU 

og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1). 

44) ELTIF-forvalteren eller distributøren bør innhente alle nødvendige opplysninger om den ikke-profesjonelle investorens 

kunnskap og erfaring, finansielle stilling, risikovillighet, investeringsmål og tidshorisont for å vurdere om ELTIF-et er 

egnet for denne ikke-profesjonelle investoren, idet det tas hensyn til blant annet ELTIF-ets levetid og planlagte 

investeringsstrategi. Dersom levetiden til et ELTIF som tilbys eller selges til ikke-profesjonelle investorer, overstiger ti 

år, bør ELTIF-forvalteren eller distributøren tydelig og i skriftlig form angi at dette produktet kan være uegnet for ikke-

profesjonelle investorer som ikke kan opprettholde en så langsiktig og illikvid forpliktelse. 

45) Når et ELTIF markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, bør ELTIF-ets depotmottaker overholde bestemmelsene i 

direktiv 2009/65/EF med hensyn til godtakbare enheter som har tillatelse til å opptre som depotmottakere, regelen om at 

det ikke skal være mulighet for ansvarsfraskrivelse, og gjenbruk av eiendeler. 

46) Med sikte på å styrke vernet av ikke-profesjonelle investorer fastsetter denne forordningen dessuten at for ikke-

profesjonelle investorer hvis portefølje, som består av kontantinnskudd og finansielle instrumenter med unntak av 

finansielle instrumenter som er stilt som sikkerhet, ikke overstiger 500 000 euro, bør ELTIF-forvalteren eller en 

distributør, etter å ha foretatt en egnethetstest og etter å ha gitt egnede investeringsråd, sikre at den ikke-profesjonelle 

investoren ikke investerer et samlet beløp som overstiger 10 % av investorens portefølje i ELTIF-er, og at startbeløpet 

som investeres i et eller flere ELTIF-er, ikke er mindre enn 10 000 euro. 

47) I unntakstilfeller som er angitt i ELTIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter, kan ELTIF-ets levetid forlenges eller 

reduseres for å gi større fleksibilitet, for eksempel i tilfeller der prosjekter fullføres senere eller tidligere enn forventet, 

med hensyn til dets langsiktige investeringsstrategi. 

48) ELTIF-ets vedkommende myndighet bør fortløpende kontrollere om et ELTIF overholder denne forordningen. Ettersom 

vedkommende myndigheter allerede har omfattende myndighet i henhold til direktiv 2011/61/EU, er det nødvendig å 

utvide denne myndigheten med hensyn til denne forordningen. 

49) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (ESMA), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2), bør med hensyn til denne forordningen kunne utøve all 

myndighet den er gitt i henhold til direktiv 2011/61/EU, og den bør få alle ressurser som er nødvendige for dette formål, 

særlig menneskelige ressurser. 

50) ESMA bør spille en sentral rolle ved anvendelsen av reglene for ELTIF-er ved å sikre at nasjonale vedkommende 

myndigheter anvender unionsreglene på en ensartet måte. ESMA er et organ med høyt spesialisert sakkunnskap om 

verdipapirer og verdipapirmarkeder, og det er derfor effektivt og hensiktsmessig å gi denne myndigheten i oppgave å 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som ikke innebærer politiske valg, med sikte på framlegging for 

Kommisjonen. Disse tekniske reguleringsstandardene bør gjelde de omstendighetene der bruk av finansielle derivater 

utelukkende har som formål å sikre de risikoene som er knyttet til investeringene, de omstendighetene der et ELTIFs 

levetid vil være tilstrekkelig lang til å dekke livssyklusen til hver enkelt av ELTIF-ets eiendeler, tidsplanen for en ordnet 

avhending av ELTIF-ets eiendeler, definisjonene av og beregningsmetodene for kostnader som betales av investorer, 

presentasjonen av kostnadsopplysninger, og egenskapene til de fasilitetene som ELTIF-er skal opprette i hver 

medlemsstat der de vil markedsføre andeler eller aksjer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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51) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 45/2001(2) bør anvendes 

fullt ut på utveksling, overføring og behandling av personopplysninger med henblikk på denne forordningen. 

52) Ettersom målene for denne forordningen, som er å sikre at det anvendes ensartede krav til ELTIF-ers investeringer og 

driftsvilkår i hele Unionen, samtidig som det tas fullt hensyn til behovet for å skape balanse mellom på den ene side 

ELTIF-ers sikkerhet og pålitelighet og på den annen side effektiviteten i markedet for langsiktig finansiering og 

kostnadene for ulike berørte parter, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av sitt 

omfang og sine virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 

artikkel går denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

53) Denne forordningen er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, særlig forbrukervern, friheten til å drive næringsvirksomhet, 

retten til klageadgang og til rettferdig rettergang, og vernet av personopplysninger samt adgangen til tjenester av 

allmenn økonomisk betydning. Denne forordningen må anvendes i samsvar med disse rettighetene og prinsippene. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Denne forordningen fastsetter ensartede regler for tillatelse, investeringspolitikk og driftsvilkår for alternative 

investeringsfond etablert i Unionen (AIF-er etablert i Unionen) eller avdelinger i AIF-er etablert i Unionen som markedsføres i 

Unionen som europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF-er). 

2.  Målet for denne forordningen er å innhente og kanalisere kapital til europeiske langsiktige investeringer i realøkonomien, i 

samsvar med Unionens mål om smart, bærekraftig og inkluderende vekst. 

3.  Medlemsstatene skal ikke innføre ytterligere krav på det området som omfattes av denne forordningen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «kapital» samlet kapitalinnskudd og forpliktet, men ikke-innkalt kapital, beregnet på grunnlag av de beløpene som kan 

investeres etter fradrag av alle gebyrer, utgifter og kostnader som betales direkte eller indirekte av investorene, 

2) «profesjonell investor» en investor som betraktes som en profesjonell kunde eller på anmodning kan behandles som en 

profesjonell kunde i samsvar med vedlegg II til direktiv 2014/65/EU, 

3) «ikke-profesjonell investor» en investor som ikke er en profesjonell investor, 

4) «egenkapital» eierinteresse i et kvalifisert porteføljeforetak i form av aksjer eller andre former for andeler i det kvalifiserte 

porteføljeforetakets kapital, som er utstedt til dets investorer,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/469 

 

5) «egenkapitallignende midler» alle typer finansieringsinstrumenter der avkastningen av instrumentet er knyttet til det 

kvalifiserte porteføljeforetakets overskudd eller tap, og der tilbakebetalingen av instrumentet ved mislighold ikke er sikret 

fullt ut, 

6) «realeiendel» en eiendel som har en verdi på grunn av sin substans og sine egenskaper, og som kan gi avkastning, 

herunder infrastruktur og andre eiendeler som gir opphav til økonomiske eller sosiale fordeler, for eksempel utdanning, 

rådgivning, forskning og utvikling, men ikke næringseiendom eller boliger med mindre de utgjør en integrert eller 

underordnet del av et langsiktig investeringsprosjekt som bidrar til Unionens mål om smart, bærekraftig og inkluderende 

vekst, 

7) «finansforetak» enten 

a)  en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013(1), 

b)  et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i direktiv 2014/65/EU, 

c)  et forsikringsforetak som definert i artikkel 13 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(2), 

d)  et finansielt holdingselskap som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

e)  et blandet holdingselskap som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 22 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

f)  et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF, 

g)  en AIF-forvalter som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU, 

8) «AIF etablert i Unionen» et AIF etablert i Unionen som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav k) i direktiv 2011/61/EU, 

9) «AIF-forvalter etablert i Unionen» en AIF-forvalter etablert i Unionen som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav l) i direktiv 

2011/61/EU, 

10) «ELTIF-ets vedkommende myndighet» vedkommende myndighet for AIF-et etablert i Unionen i henhold til artikkel 4 

nr. 1 bokstav h) i direktiv 2011/61/EU, 

11) «ELTIF-ets hjemstat» medlemsstaten der ELTIF-et har tillatelse, 

12) «ELTIF-forvalter» den godkjente AIF-forvalteren etablert i Unionen som har tillatelse til å forvalte et ELTIF, eller det 

internt forvaltede ELTIF-et dersom det har en juridisk form som tillater intern forvaltning, og det ikke er utpekt en ekstern 

AIF-forvalter, 

13) «ELTIF-forvalterens vedkommende myndighet» vedkommende myndighet i AIF-forvalterens hjemstat i henhold til 

artikkel 4 nr. 1 bokstav q) i direktiv 2011/61/EU, 

14) «utlån av verdipapirer» eller «innlån av verdipapirer» enhver transaksjon som innebærer at en motpart overdrar 

verdipapirer mot at låntakeren forplikter seg til å tilbakelevere tilsvarende verdipapirer på et senere tidspunkt, eller når 

overdrageren ber om det; dette anses som et utlån av verdipapirer for motparten som overdrar verdipapirene, og som et 

innlån av verdipapirer for motparten som de overdras til, 

15) «gjenkjøpstransaksjon» en gjenkjøpstransaksjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 83 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

16) «finansielt instrument» et finansielt instrument som angitt i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU, 

17) «shortsalg» en virksomhet som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 236/2012(3), 

18) «regulert marked» et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i direktiv 2014/65/EU, 

19) «multilateral handelsfasilitet» en multilateral handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 22 i direktiv 

2014/65/EU.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (EUT L 86 

av 24.3.2012, s. 1). 
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Artikkel 3 

Tillatelse og sentralt, offentlig register 

1.  Et ELTIF kan ikke markedsføres i Unionen før det har fått tillatelse i samsvar med denne forordningen. Tillatelsen til å 

drive virksomhet som ELTIF skal være gyldig i alle medlemsstater. 

2.  Bare AIF-er etablert i Unionen skal kunne søke om og få tillatelse som ELTIF. 

3.  ELTIF-enes vedkommende myndigheter skal én gang i kvartalet underrette ESMA om tillatelser som er gitt eller 

tilbakekalt i henhold til denne forordningen. 

ESMA skal føre et sentralt, offentlig register med opplysninger om hvert ELTIF som har tillatelse i henhold til denne 

forordningen, ELTIF-forvalteren og ELTIF-ets vedkommende myndighet. Registeret skal gjøres tilgjengelig i elektronisk form. 

Artikkel 4 

Betegnelse og forbud mot endring av status 

1.  Betegnelsen «ELTIF» eller «europeisk langsiktig investeringsfond» i forbindelse med en innretning for kollektiv 

investering eller de andelene eller aksjene den utsteder, kan anvendes bare dersom innretningen for kollektiv investering har fått 

tillatelse i samsvar med denne forordningen. 

2.  Det skal være forbudt for ELTIF-er å endre status til innretninger for kollektiv investering som ikke omfattes av denne 

forordningen. 

Artikkel 5 

Søknad om tillatelse som ELTIF 

1.  En søknad om tillatelse som ELTIF skal inngis til ELTIF-ets vedkommende myndighet. 

En søknad om tillatelse som ELTIF skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Fondets regler eller stiftelsesdokumenter. 

b)  Opplysninger om den foreslåtte ELTIF-forvalterens identitet og vedkommendes nåværende og tidligere fondsforvaltnings-

erfaring og -bakgrunn. 

c)  Opplysninger om depotmottakerens identitet. 

d)  En beskrivelse av de opplysningene som skal gjøres tilgjengelige for investorer, herunder en beskrivelse av ordningene for 

behandling av klager inngitt av ikke-profesjonelle investorer. 

ELTIF-ets vedkommende myndighet kan anmode om en klargjøring og informasjon som gjelder dokumentasjon og 

opplysninger inngitt i henhold til annet ledd. 

2.  Bare en AIF-forvalter etablert i Unionen som har tillatelse i henhold til direktiv 2011/61/EU, kan inngi søknad til ELTIF-

ets vedkommende myndighet om tillatelse til å forvalte et ELTIF som det er anmodet om tillatelse for i samsvar med nr. 1. 

Dersom ELTIF-ets vedkommende myndighet er den samme som vedkommende myndighet for AIF-forvalteren etablert i 

Unionen, skal en slik søknad henvise til den dokumentasjonen som er inngitt for tillatelsen i henhold til direktiv 2011/61/EU. 

En søknad om tillatelse til å forvalte et ELTIF skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Den skriftlige avtalen med depotmottakeren. 

b)  Opplysninger om delegeringsordninger når det gjelder porteføljeforvaltning og risikostyring og administrasjon i forbindelse 

med ELTIF-et. 

c)  Opplysninger om investeringsstrategiene, risikoprofilen og andre egenskaper ved AIF-er som AIF-forvalteren etablert i 

Unionen har fått tillatelse til å forvalte.  
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ELTIF-ets vedkommende myndighet kan anmode vedkommende myndighet for AIF-forvalteren etablert i Unionen om 

klargjøring og informasjon som gjelder dokumentasjonen nevnt i annet ledd, eller en erklæring om hvorvidt ELTIF-er omfattes 

av denne AIF-forvalterens tillatelse til å forvalte AIF-er. Vedkommende myndighet for AIF-forvalteren etablert i Unionen skal 

avgi et svar innen ti virkedager fra datoen da den mottok anmodningen fra ELTIF-ets vedkommende myndighet. 

3.  Innen to måneder etter at en fullstendig søknad er innlevert, skal en søker underrettes om den har fått tillatelse som 

ELTIF, herunder tillatelse for AIF-forvalteren etablert i Unionen til å forvalte ELTIF-et. 

4.  Eventuelle senere endringer i dokumentasjonen nevnt i nr. 1 og 2 skal umiddelbart meldes til ELTIF-ets vedkommende 

myndighet. 

5.  Som unntak fra nr. 1 og 2 skal et AIF etablert i Unionen med en juridisk form som tillater intern forvaltning, og med et 

styringsorgan som velger ikke å utpeke en ekstern AIF-forvalter, søke samtidig om tillatelse som ELTIF i henhold til denne 

forordningen og som AIF-forvalter i henhold til direktiv 2011/61/EU. 

Uten at det berører artikkel 7 i direktiv 2011/61/EU, skal søknaden om tillatelse som internt forvaltet ELTIF omfatte følgende: 

a)  Fondets regler eller stiftelsesdokumenter. 

b)  En beskrivelse av de opplysningene som skal gjøres tilgjengelige for investorer, herunder en beskrivelse av ordningene for 

behandling av klager inngitt av ikke-profesjonelle investorer. 

Som unntak fra nr. 3 skal et internt forvaltet AIF etablert i Unionen, innen tre måneder etter at en fullstendig søknad er 

innlevert, underrettes om hvorvidt tillatelse som ELTIF-et er gitt. 

Artikkel 6 

Vilkår for å få tillatelse som ELTIF 

1.  Et AIF etablert i Unionen skal få tillatelse som ELTIF bare dersom dets vedkommende myndighet 

a)  anser det godtgjort at AIF-et etablert i Unionen kan oppfylle alle kravene i denne forordningen, 

b)  har godkjent søknaden fra en AIF-forvalter etablert i Unionen som har tillatelse i samsvar med direktiv 2011/61/EU til å 

forvalte ELTIF-et, fondets regler eller stiftelsesdokumenter, og valget av depotmottaker. 

2.  Dersom et AIF etablert i Unionen inngir en søknad i henhold til artikkel 5 nr. 5 i denne forordningen, skal vedkommende 

myndighet gi dette AIF-et tillatelse bare dersom den anser det godtgjort at AIF-et oppfyller kravene i både denne forordningen 

og i direktiv 2011/61/EU som gjelder tillatelsen til en AIF-forvalter etablert i Unionen. 

3.  ELTIF-ets vedkommende myndighet kan avslå å godkjenne søknaden fra en AIF-forvalter etablert i Unionen om å 

forvalte et ELTIF, bare dersom denne AIF-forvalteren 

a)  ikke overholder denne forordningen, 

b)  ikke overholder direktiv 2011/61/EU, 

c)  ikke har tillatelse fra sin vedkommende myndighet til å forvalte AIF-er som følger investeringsstrategier av den typen som 

omfattes av denne forordningen, eller 

d)  ikke har framlagt dokumentasjonen omhandlet i artikkel 5 nr. 2 eller eventuelle klargjøringer eller opplysninger som kreves 

der. 

Før ELTIF-ets vedkommende myndighet avslår en søknad, skal den rådføre seg med vedkommende myndighet for AIF-

forvalteren etablert i Unionen. 

4.  ELTIF-ets vedkommende myndighet skal ikke gi tillatelse som ELTIF til et AIF etablert i Unionen som har inngitt en 

søknad om tillatelse, dersom det rettslig er forhindret fra å markedsføre sine andeler eller aksjer i sin hjemstat. 

5.  ELTIF-ets vedkommende myndighet skal gi AIF-et etablert i Unionen en begrunnelse for avslaget på søknaden om 

tillatelse som ELTIF.  
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6.  En søknad som er avslått i henhold til dette kapittelet, skal ikke inngis på nytt til vedkommende myndigheter i andre 

medlemsstater. 

7.  Tillatelsen som ELTIF skal ikke være underlagt et krav om at ELTIF-et skal forvaltes av en AIF-forvalter etablert i 

Unionen som har tillatelse i ELTIF-ets hjemstat, eller at AIF-forvalteren etablert i Unionen utøver eller delegerer virksomhet i 

ELTIF-ets hjemstat. 

Artikkel 7 

Gjeldende regler og forpliktelser 

1.  Et ELTIF skal til enhver tid overholde bestemmelsene i denne forordningen. 

2.  Et ELTIF og ELTIF-forvalteren skal til enhver tid overholde direktiv 2011/61/EU. 

3.  ELTIF-forvalteren skal ha ansvar for å sikre at denne forordningen overholdes, og skal også være ansvarlig i samsvar med 

direktiv 2011/61/EU for enhver overtredelse av denne forordningen. ELTIF-forvalteren skal også være ansvarlig for tap eller 

skader som følge av manglende overholdelse av denne forordningen. 

KAPITTEL II 

PLIKTER MED HENSYN TIL ELTIF-ENES INVESTERINGSPOLITIKK 

AVSNITT 1 

Alminnelige regler og godtakbare eiendeler 

Artikkel 8 

Investeringsavdelinger 

Dersom et ELTIF består av mer enn én investeringsavdeling, skal hver avdeling i dette kapittelet anses som et frittstående 

ELTIF. 

Artikkel 9 

Godtakbare investeringer 

1.  I samsvar med målene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal et ELTIF investere bare i følgende eiendelskategorier og bare på de 

vilkårene som er fastsatt i denne forordningen: 

a)  Godtakbare investeringseiendeler. 

b)  Eiendeler nevnt i artikkel 50 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF. 

2.  Et ELTIF skal ikke utøve noen av følgende virksomheter: 

a)  Shortsalg av eiendeler. 

b)  Direkte eller indirekte eksponering mot varer, herunder gjennom et finansielt derivat, sertifikater som representerer dem, 

indekser som er basert på dem, eller andre midler eller instrumenter som ville medføre en eksponering mot dem. 

c)  Deltakelse i utlån av verdipapirer, innlån av verdipapirer, gjenkjøpstransaksjoner eller andre avtaler som har en tilsvarende 

økonomisk virkning og medfører lignende risikoer, dersom mer enn 10 % av ELTIF-ets eiendeler berøres. 

d)  Bruk av finansielle derivater, unntatt når bruken av slike instrumenter utelukkende har som formål å sikre de risikoene som 

er knyttet til ELTIF-ets øvrige investeringer. 

3.  For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkelen skal ESMA, etter å ha gjennomført en offentlig høring, utarbeide 

utkast til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for å fastslå under hvilke omstendigheter bruken av 

finansielle derivater utelukkende har som formål å sikre de risikoene som er knyttet til investeringene nevnt i nr. 2 bokstav d). 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 9. september 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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Artikkel 10 

Godtakbare investeringseiendeler 

Et ELTIF skal bare kunne investere i en eiendel nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) dersom den tilhører en av følgende 

kategorier: 

a)  Egenkapital eller egenkapitallignende instrumenter som er 

i)  utstedt av et kvalifisert porteføljeforetak, og som ELTIF-et har ervervet fra det kvalifiserte porteføljeforetaket eller fra 

en tredjepart gjennom annenhåndsmarkedet, 

ii)  utstedt av et kvalifisert porteføljeforetak i bytte mot et egenkapitalinstrument eller egenkapitallignende instrument som 

ELTIF-et tidligere har ervervet fra det kvalifiserte porteføljeforetaket eller fra en tredjepart gjennom annenhånds-

markedet, 

iii)  utstedt av et foretak som det kvalifiserte porteføljeforetaket er et majoritetseid datterselskap av, i bytte mot et 

egenkapitalinstrument eller egenkapitallignende instrument som ELTIF-et har ervervet i samsvar med punkt i) eller ii), 

fra det kvalifiserte porteføljeforetaket eller fra en tredjepart gjennom annenhåndsmarkedet. 

b)  Gjeldsinstrumenter utstedt av et kvalifisert porteføljeforetak. 

c)  Lån som ELTIF-et har gitt til et kvalifisert porteføljeforetak, med en løpetid som ikke er lengre enn ELTIF-ets levetid. 

d)  Andeler eller aksjer i et eller flere andre ELTIF-er, EuVECA-er og EuSEF-er, forutsatt at disse ELTIF-ene, EuVECA-ene 

og EuSEF-ene selv har investert høyst 10 % av sin kapital i ELTIF-er. 

e)  Direkte innehav eller indirekte innehav gjennom kvalifiserte porteføljeforetak av individuelle realeiendeler med en verdi på 

minst 10 000 000 euro eller tilsvarende i den valutaen og på det tidspunktet utgiftene påløp. 

Artikkel 11 

Kvalifisert porteføljeforetak 

1.  Et kvalifisert porteføljeforetak som omhandlet i artikkel 10 skal være et annet porteføljeforetak enn en innretning for 

kollektiv investering og oppfylle følgende krav: 

a)  Det er ikke et finansforetak. 

b)  Det er et foretak som 

i)  ikke er opptatt til notering på et regulert marked eller i en multilateral handelsfasilitet, eller 

ii)  er opptatt til notering på et regulert marked eller i en multilateral handelsfasilitet og har en markedsverdi på høyst 

500 000 000 euro. 

c)  Det er etablert i en medlemsstat eller i en tredjestat, forutsatt at tredjestaten 

i)  ikke er identifisert av innsatsgruppen for finansielle tiltak som en ikke-samarbeidsvillig høyrisikojurisdiksjon, 

ii)  har undertegnet en avtale med ELTIF-forvalterens hjemstat og med alle andre medlemsstater der det er hensikten at 

andeler eller aksjer i ELTIF-et skal markedsføres, for å sikre at tredjestaten fullt ut oppfyller standardene fastsatt i 

artikkel 26 i OECDs mønsteravtale om beskatning av inntekter og kapital og sørger for effektiv utveksling av 

opplysninger i skattesaker, herunder eventuelle multilaterale skatteavtaler. 

2.  Som unntak fra nr. 1 bokstav a) i denne artikkelen kan et kvalifisert porteføljeforetak være et finansforetak som 

utelukkende finansierer kvalifiserte porteføljeforetak som nevnt i nr. 1 i denne artikkelen eller realeiendeler som nevnt i artikkel 

10 bokstav e). 

Artikkel 12 

Interessekonflikt 

Et ELTIF skal ikke investere i en godtakbar investeringseiendel som ELTIF-forvalteren har eller erverver en direkte eller 

indirekte interesse i, annet enn gjennom å inneha andeler eller aksjer i de ELTIF-ene, EuSEF-ene eller EuVECA-ene som den 

forvalter.  
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AVSNITT 2 

Bestemmelser om investeringspolitikk 

Artikkel 13 

Porteføljesammensetning og diversifisering 

1.  Et ELTIF skal investere minst 70 % av sin kapital i godtakbare investeringseiendeler. 

2.  Et ELTIF skal ikke investere mer enn 

a)  10 % av sin kapital i instrumenter som er utstedt av, eller lån som er gitt til, ett enkelt kvalifisert porteføljeforetak, 

b)  10 % av sin kapital direkte eller indirekte i én enkelt realeiendel, 

c)  10 % av sin kapital i andeler eller aksjer i ett enkelt ELTIF, EuVECA eller EuSEF, 

d)  5 % av sin kapital i eiendeler nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) dersom disse eiendelene har blitt utstedt av ett enkelt organ. 

3.  Den samlede verdien av andeler eller aksjer i ELTIF-er, EuVECA-er og EuSEF-er i en ELTIF-portefølje skal ikke 

overstige 20 % av verdien av ELTIF-ets kapital. 

4.  ELTIF-ets samlede motpartsrisikoeksponering som følge av OTC-derivattransaksjoner, gjenkjøpsavtaler eller omvendte 

gjenkjøpsavtaler skal ikke overstige 5 % av verdien av ELTIF-ets kapital. 

5.  Som unntak fra nr. 2 bokstav a) og b) kan et ELTIF heve grensen på 10 % som er fastsatt der, til 20 %, forutsatt at den 

samlede verdien av eiendelene som ELTIF-et innehar i kvalifiserte porteføljeforetak og i individuelle realeiendeler som det 

investerer mer enn 10 % av sin kapital i, ikke overstiger 40 % av verdien av ELTIF-ets kapital. 

6.  Som unntak fra nr. 2 bokstav d) kan et ELTIF heve grensen på 5 % som er fastsatt der, til 25 % for obligasjoner som er 

utstedt av en kredittinstitusjon som har sitt forretningskontor i en medlemsstat, og som ved lov er underlagt særskilt offentlig 

tilsyn med sikte på å verne obligasjonseierne. Særlig skal beløp som skriver seg fra utstedelsen av disse obligasjonene, i 

henhold til lovgivningen investeres i eiendeler som i hele obligasjonens løpetid gir tilstrekkelig dekning for de forpliktelsene 

som følger av dem, og som ifølge fortrinnsrett brukes til tilbakebetaling av hovedstolen og påløpte renter dersom utsteder 

misligholder sine forpliktelser. 

7.  Selskaper som inngår i samme konsern med hensyn til konsoliderte regnskaper i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/34/EU(1) eller i samsvar med anerkjente internasjonale regnskapsregler, skal anses som ett enkelt kvalifisert 

porteføljeforetak eller ett enkelt organ ved beregningen av grensene omhandlet i nr. 1–6. 

Artikkel 14 

Korrigering av investeringsposisjoner 

Dersom et ELTIF overtrer diversifiseringskravene fastsatt i artikkel 13 nr. 2 til artikkel 13 nr. 6 og overtredelsen ligger utenfor 

ELTIF-forvalterens kontroll, skal ELTIF-forvalteren innen en egnet frist treffe de tiltakene som er nødvendige for å korrigere 

posisjonen, idet det tas behørig hensyn til interessene til ELTIF-ets investorer. 

Artikkel 15 

Konsentrasjon 

1.  Et ELTIF kan erverve høyst 25 % av andelene eller aksjene i et enkelt ELTIF, EuVECA eller EuSEF. 

2.  Konsentrasjonsgrensene fastsatt i artikkel 56 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF får anvendelse på investeringer i eiendelene nevnt 

i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i denne forordningen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 
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Artikkel 16 

Kontantlån 

1.  Et ELTIF kan låne kontanter forutsatt at et slikt lån oppfyller alle følgende vilkår: 

a)  Det tilsvarer høyst 30 % av verdien av ELTIF-ets kapital. 

b)  Lånets formål er investering i godtakbare investeringseiendeler, med unntak av lån omhandlet i artikkel 10 bokstav c), 

forutsatt at ELTIF-ets beholdninger av kontanter eller kontantekvivalenter ikke er tilstrekkelige til å foreta den berørte 

investeringen. 

c)  Det opptas i den samme valutaen som de eiendelene som skal erverves med de lånte kontantene. 

d)  Det har en løpetid som ikke er lengre enn ELTIF-ets levetid. 

e)  Det belaster eiendeler som tilsvarer høyst 30 % av verdien av ELTIF-ets kapital. 

2.  ELTIF-forvalteren skal i ELTIF-ets prospekt angi hvorvidt den har til hensikt å låne kontanter som en del av 

investeringsstrategien. 

Artikkel 17 

Anvendelse av reglene for porteføljesammensetning og diversifisering 

1.  Investeringsgrensen fastsatt i artikkel 13 nr. 1 skal 

a)  få anvendelse fra den datoen som er fastsatt i ELTIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter, 

b)  opphøre å gjelde når ELTIF-et begynner å selge eiendeler for å innløse investorenes andeler eller aksjer etter at ELTIF-ets 

levetid har utløpt, 

c)  midlertidig oppheves dersom ELTIF-et innhenter tilleggskapital eller reduserer sin eksisterende kapital, forutsatt at grensen 

oppheves i høyst tolv måneder. 

Ved fastsettelsen av datoen nevnt i første ledd bokstav a) skal det tas hensyn til særtrekkene ved og egenskapene til de 

eiendelene som ELTIF-et skal investere i, og den skal inntreffe høyst fem år etter datoen da tillatelsen som ELTIF ble gitt, eller 

etter ELTIF-ets halve levetid som fastsatt i samsvar med artikkel 18 nr. 3, avhengig av hva som inntreffer først.  

I unntakstilfeller kan ELTIF-ets vedkommende myndighet, dersom det framlegges en behørig begrunnet investeringsplan, 

godkjenne at denne fristen forlenges med høyst ett år. 

2.  Dersom en langsiktig eiendel som et ELTIF har investert i, er utstedt av et kvalifisert porteføljeforetak som ikke lenger 

overholder artikkel 11 nr. 1 bokstav b), kan den langsiktige eiendelen fortsatt tas med i beregningen av investeringsgrensen 

nevnt i artikkel 13 nr. 1 i høyst tre år fra datoen da det kvalifiserte porteføljeforetaket ikke lenger oppfyller kravene i artikkel 11 

nr. 1 bokstav b). 

KAPITTEL III 

INNLØSNING AV, HANDEL MED OG UTSTEDELSE AV ET ELTIFS ANDELER ELLER AKSJER SAMT UTDELING AV 

UTBYTTE OG KAPITAL 

Artikkel 18 

ELTIF-ers innløsningspolitikk og levetid 

1.  Et ELTIFs investorer skal ikke kunne anmode om innløsning av sine andeler eller aksjer før ELTIF-ets levetid utløper. 

Innløsning til investorer skal være mulig fra dagen etter datoen da ELTIF-ets levetid utløper. 

ELTIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter skal klart angi en bestemt dato da ELTIF-ets levetid utløper, og kan omfatte en rett 

til midlertidig å forlenge ELTIF-ets levetid og vilkårene for utøvelsen av en slik rett. 

ELTIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter og informasjon til investorene skal inneholde en beskrivelse av framgangsmåtene 

for innløsning av andeler eller aksjer og avhending av eiendeler, og det skal klart angis at innløsninger til investorer skal 

begynne dagen etter datoen da ELTIF-ets levetid utløper.  
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2.  Som unntak fra nr. 1 kan ELTIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter gi mulighet for innløsninger før ELTIF-ets levetid 

utløper, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Innløsninger godkjennes ikke før datoen fastsatt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a). 

b)  På det tidspunktet tillatelsen gis, og gjennom hele ELTIF-ets levetid, kan ELTIF-forvalteren godtgjøre overfor 

vedkommende myndigheter at den har innført et hensiktsmessig system for likviditetsstyring og effektive framgangsmåter 

for overvåking av ELTIF-ets likviditetsrisiko, som er i samsvar med ELTIF-ets langsiktige investeringsstrategi og den 

foreslåtte innløsningspolitikken. 

c)  ELTIF-forvalteren utarbeider en definert innløsningspolitikk med klar angivelse av hvilke tidsrom investorer kan anmode 

om innløsning i. 

d)  ELTIF-ets innløsningspolitikk sikrer at det samlede innløsningsbeløpet i en gitt periode er begrenset til en prosentdel av de 

av ELTIF-ets eiendeler som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b). Denne prosentdelen skal være tilpasset til den 

likviditetsstyrings- og investeringsstrategien som ELTIF-forvalteren har framlagt. 

e)  ELTIF-ets innløsningspolitikk sikrer at investorer behandles rettferdig, og at innløsninger godkjennes på et pro rata-

grunnlag dersom det samlede innløsningsbeløpet som det anmodes om i en gitt periode, overstiger prosentdelen omhandlet i 

bokstav d) i dette nummer. 

3.  Et ELTIFs levetid skal stå i forhold til ELTIF-ets langsiktige art og være tilstrekkelig lang til å dekke livssyklusen til hver 

enkelt av ELTIF-ets eiendeler, målt på grunnlag av eiendelens likviditetsprofil og økonomiske livssyklus og ELTIF-ets uttrykte 

investeringsmål. 

4.  Investorene kan anmode om at et ELTIF avvikles dersom deres innløsningsanmodninger inngitt i samsvar med ELTIF-ets 

innløsningspolitikk, ikke er etterkommet innen ett år fra datoen da de ble inngitt. 

5.  Investorene skal alltid kunne få tilbakebetaling i kontanter. 

6.  Tilbakebetaling i naturalier fra et ELTIFs eiendeler skal være mulig bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  ELTIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter gir mulighet for dette, forutsatt at alle investorer behandles rettferdig. 

b)  Investoren anmoder skriftlig om tilbakebetaling i form av en andel av ELTIF-ets eiendeler. 

c)  Det finnes ingen særlige regler som begrenser overføringen av disse eiendelene. 

7.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer under hvilke omstendigheter et ELTIFs 

levetid anses som tilstrekkelig lang til å dekke livssyklusen til hver enkelt av ELTIF-ets eiendeler, som nevnt i nr. 3. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 9. september 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 19 

Annenhåndsmarked 

1.  Et ELTIFs regler eller stiftelsesdokumenter skal ikke hindre at ELTIF-ets andeler eller aksjer opptas til notering på et 

regulert marked eller i en multilateral handelsfasilitet. 

2.  Et ELTIFs regler eller stiftelsesdokumenter skal ikke hindre at investorer fritt kan overføre sine andeler eller aksjer til 

tredjeparter, bortsett fra ELTIF-forvalteren. 

3.  Et ELTIF skal i sine periodiske rapporter offentliggjøre markedsverdien av sine noterte andeler eller aksjer sammen med 

netto eiendelsverdi per andel eller aksje.  
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4.  Dersom det skjer en vesentlig endring i en eiendels verdi, skal ELTIF-forvalteren i sine periodiske rapporter opplyse 

investorene om dette. 

Artikkel 20 

Utstedelse av nye andeler eller aksjer 

1.  Et ELTIF kan tilby nye utstedelser av andeler eller aksjer i samsvar med sine regler eller stiftelsesdokumenter. 

2.  Et ELTIF skal ikke utstede nye andeler eller aksjer til en pris under deres netto eiendelsverdi uten at det først har tilbudt 

eksisterende investorer i ELTIF-et å kjøpe disse andelene eller aksjene til denne prisen. 

Artikkel 21 

Avhending av ELTIF-eiendeler 

1.  Et ELTIF skal vedta en detaljert tidsplan for en ordnet avhending av sine eiendeler med sikte på å innløse investorenes 

andeler eller aksjer når ELTIF-ets levetid utløper, og skal underrette ELTIF-ets vedkommende myndighet om denne senest ett 

år før datoen da ELTIF-ets levetid utløper. 

2.  Tidsplanen nevnt i nr. 1 skal omfatte 

a)  en vurdering av markedet for potensielle kjøpere, 

b)  en vurdering og sammenligning av potensielle salgspriser, 

c)  en verdsetting av eiendelene som skal avhendes, 

d)  en tidsramme for avhendingsplanen. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de kriteriene som skal anvendes ved 

vurderingene nevnt i bokstav a) og verdsettingen nevnt i nr. 2 bokstav c). 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 9. september 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 22 

Utdeling av utbytte og kapital 

1.  Et ELTIF kan regelmessig dele ut det utbyttet som eiendelene i porteføljen har generert, til investorene. Dette utbyttet skal 

omfatte 

a)  utbytte som eiendelene regelmessig genererer, 

b)  verdistigning som realiseres etter avhendingen av en eiendel. 

2.  Utbytte som ELTIF-et trenger for å oppfylle framtidige forpliktelser, skal ikke deles ut. 

3.  Et ELTIF kan redusere sin kapital på pro rata-grunnlag dersom en eiendel avhendes før ELTIF-ets levetid utløper, 

forutsatt at ELTIF-forvalteren etter en behørig vurdering anser at denne avhendingen er i investorenes interesse. 

4.  Et ELTIFs regler eller stiftelsesdokumenter skal angi hvilken utdelingspolitikk ELTIF-et vil anvende i sin levetid. 

KAPITTEL IV 

GJENNOMSIKTIGHETSKRAV 

Artikkel 23 

Gjennomsiktighet 

1.  Andeler eller aksjer i et ELTIF skal ikke markedsføres i Unionen før et prospekt er offentliggjort. 

Andeler eller aksjer i et ELTIF skal ikke markedsføres til ikke-profesjonelle investorer i Unionen før et nøkkelinformasjons-

dokumentet i samsvar med forordning (EU) nr. 1286/2014 er offentliggjort.  
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2.  Prospektet skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for at investorene skal kunne foreta en velfundert 

vurdering av den investeringen som foreslås, og særlig de tilknyttede risikoene. 

3.  Prospektet skal inneholde minst følgende: 

a)  En redegjørelse for hvordan ELTIF-ets investeringsmål og strategien for å nå disse målene gjør fondet til et fond av 

langsiktig art. 

b)  Opplysninger som skal gis av innretninger for kollektiv investering av lukket type i samsvar med direktiv 2003/71/EF og 

forordning (EF) nr. 809/2004. 

c)  Opplysninger som skal gis til investorer i henhold til artikkel 23 i direktiv 2011/61/EU, dersom de ikke allerede er omfattet 

av bokstav b) i dette nummer. 

d)  En tydelig angivelse av hvilke kategorier av eiendeler ELTIF-et har tillatelse til å investere i. 

e)  En tydelig angivelse av hvilke jurisdiksjoner ELTIF-et har tillatelse til å investere i. 

f)  Eventuelle andre opplysninger vedkommende myndigheter anser som relevante i forbindelse med nr. 2. 

4.  Prospektet og eventuelle andre markedsføringsdokumenter skal tydelig opplyse investorene om ELTIF-ets illikvide art. 

Særlig skal prospektet og alle andre markedsføringsdokumenter tydelig 

a)  opplyse investorene om at ELTIF-ets investeringer er av langsiktig art, 

b)  opplyse investorene om når ELTIF-ets levetid utløper, og om muligheten for å forlenge ELTIF-ets levetid dersom en slik er 

fastsatt, og eventuelt vilkårene for dette, 

c)  angi om ELTIF-et skal markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, 

d)  forklare hvilken innløsningsrett investorene har i samsvar med artikkel 18 og med ELTIF-ets regler eller stiftelses-

dokumenter, 

e)  angi hvor ofte og når et eventuelt utbytte deles ut til investorer i løpet av ELTIF-ets levetid, 

f)  råde investorene til å investere bare en liten andel av sin samlede investeringsportefølje i et ELTIF, 

g)  beskrive ELTIF-ets sikringspolitikk, herunder en tydelig angivelse av at finansielle derivater kan brukes bare for å sikre de 

risikoene som er knyttet til ELTIF-ets øvrige investeringer, og en angivelse av hvordan bruken av finansielle derivater 

eventuelt kan påvirke ELTIF-ets risikoprofil, 

h)  opplyse investorene om risikoene som er knyttet til investering i realeiendeler, herunder infrastruktur, 

i)  opplyse investorene regelmessig og minst en gang i året om hvilke jurisdiksjoner ELTIF-et har investert i. 

5.  I tillegg til opplysningene som kreves i henhold til artikkel 22 i direktiv 2011/61/EU, skal et ELTIFs årsberetning 

inneholde følgende: 

a)  En kontantstrømoppstilling. 

b)  Opplysninger om enhver deltakerinteresse i instrumenter som involverer Unionens budsjettmidler. 

c)  Opplysninger om verdien av hvert enkelt kvalifisert porteføljeforetak og verdien av andre eiendeler som ELTIF-et har 

investert i, herunder verdien av anvendte finansielle derivater. 

d)  Opplysninger om de jurisdiksjonene der ELTIF-ets eiendeler befinner seg. 

6.  På anmodning fra en ikke-profesjonell investor skal ELTIF-forvalteren gi ytterligere opplysninger om de 

mengdebegrensningene som gjelder for ELTIF-ets risikostyring, om de metodene som er valgt for dette formål, og om den 

seneste utviklingen i de viktigste risikoene og avkastningen for eiendelskategoriene. 

Artikkel 24 

Tilleggskrav med hensyn til prospektet 

1.  Et ELTIF skal oversende sitt prospekt og eventuelle endringer i det samt årsberetningen til ELTIF-ets vedkommende 

myndigheter. På anmodning skal et ELTIF stille denne dokumentasjonen til rådighet for ELTIF-forvalterens vedkommende 

myndighet. ELTIF-et skal stille denne dokumentasjonen til rådighet innen fristen som fastsettes av disse vedkommende 

myndighetene.  
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2.  Et ELTIFs regler eller stiftelsesdokumenter skal utgjøre en integrert del av prospektet og være vedlagt dette. 

Dokumentene nevnt i første ledd behøver ikke være vedlagt prospektet dersom investoren blir informert om at han/hun på 

forespørsel skal få dem tilsendt eller få opplyst hvor han/hun kan lese dem i de medlemsstatene der andelene eller aksjene 

markedsføres. 

3.  Prospektet skal angi hvordan årsberetningen skal stilles til rådighet for investorer. Det skal opplyse om at ikke-

profesjonelle investorer på anmodning og kostnadsfritt skal få tilsendt en papirkopi av årsberetningen. 

4.  Prospektet og den sist offentliggjorte årsberetningen skal kostnadsfritt utleveres til investorer som ber om det. 

Prospektet kan legges fram på et varig medium eller på et nettsted. En papirkopi skal kostnadsfritt utleveres til ikke-

profesjonelle investorer som ber om det. 

5.  De sentrale delene av prospektet skal holdes à jour. 

Artikkel 25 

Kostnadsopplysninger 

1.  Prospektet skal tydelig opplyse investorene om størrelsen på de ulike kostnadene som betales direkte eller indirekte av 

investorene. De ulike kostnadene skal inndeles i følgende poster: 

a)  Kostnader knyttet til opprettelsen av ELTIF-et. 

b)  Kostnader knyttet til erverv av eiendeler. 

c)  Forvaltningsgebyrer og resultatavhengige gebyrer. 

d)  Distribusjonskostnader. 

e)  Andre kostnader, herunder kostnader knyttet til administrasjon, regulering, deponering, oppbevaring, profesjonelle tjenester 

og revisjon. 

2.  Prospektet skal angi kostnadenes samlede andel i forhold til ELTIF-ets kapital. 

3.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere de felles definisjonene, beregnings-

metodene og presentasjonsformatene for kostnadene nevnt i nr. 1 og den samlede andelen nevnt i nr. 2. 

Ved utarbeidingen av disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder skal ESMA ta hensyn til de tekniske regulerings-

standardene nevnt i artikkel 8 nr. 5 bokstav a) og c) i forordning (EU) nr. 1286/2014. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 9. september 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

KAPITTEL V 

MARKEDSFØRING AV ANDELER ELLER AKSJER I ELTIF-ER 

Artikkel 26 

Fasiliteter som er tilgjengelige for investorer 

1.  Forvalteren av et ELTIF hvis andeler eller aksjer skal markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, skal i hver 

medlemsstat der den har til hensikt å markedsføre slike andeler eller aksjer, innføre fasiliteter for tegning, utbetaling til andels- 

eller aksjeeiere, gjenkjøp eller innløsning av andeler eller aksjer og formidling av den informasjonen som ELTIF-et og ELTIF-

forvalteren er pålagt å gi. 

2.  ESMA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere ulike typer fasiliteter som omhandlet i 

nr. 1, deres egenskaper, deres tekniske infrastruktur og innholdet i deres oppgaver i forbindelse med ikke-profesjonelle 

investorer. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 9. september 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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Artikkel 27 

Intern vurderingsprosess for ELTIF-er som markedsføres til ikke-profesjonelle investorer 

1.  Forvalteren av et ELTIF hvis andeler eller aksjer skal markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, skal fastsette og 

anvende en særskilt intern prosess for vurdering av dette ELTIF-et, før det markedsføres eller distribueres til ikke-profesjonelle 

investorer. 

2.  Som en del av den interne prosessen nevnt i nr. 1 skal ELTIF-forvalteren vurdere om ELTIF-et er egnet til å bli 

markedsført til ikke-profesjonelle investorer, og skal i det minste ta hensyn til 

a)  ELTIF-ets levetid og 

b)  ELTIF-ets planlagte investeringsstrategi. 

3.  ELTIF-forvalteren skal gi enhver distributør tilgang til alle relevante opplysninger om et ELTIF som markedsføres til 

ikke-profesjonelle investorer, herunder alle opplysninger om dets levetid og investeringsstrategi samt om den interne 

vurderingsprosessen og de jurisdiksjonene ELTIF-et kan investere i. 

Artikkel 28 

Særlige krav med hensyn til distribusjonen av ELTIF-er til ikke-profesjonelle investorer 

1.  Når andeler eller aksjer i et ELTIF tilbys eller selges direkte til en ikke-profesjonell investor, skal ELTIF-forvalteren 

innhente opplysninger om følgende: 

a)  Den ikke-profesjonelle investorens kunnskap og erfaring på det investeringsområdet som er relevant for ELTIF-et. 

b)  Den ikke-profesjonelle investorens finansielle stilling, herunder investorens evne til å bære tap. 

c)  Den ikke-profesjonelle investorens investeringsmål, herunder investorens tidshorisont. 

På grunnlag av opplysningene som innhentes i henhold til første ledd, skal ELTIF-forvalteren anbefale ELTIF-et bare dersom 

det er egnet for den berørte ikke-profesjonelle investoren. 

2.  Dersom levetiden til et ELTIF som tilbys eller selges til ikke-profesjonelle investorer, overstiger ti år, skal ELTIF-

forvalteren eller distributøren gi en tydelig skriftlig advarsel om at ELTIF-produktet kan være uegnet for ikke-profesjonelle 

investorer som ikke kan opprettholde en så langsiktig og illikvid forpliktelse. 

Artikkel 29 

Særlige bestemmelser om depotmottakeren for et ELTIF som markedsføres til ikke-profesjonelle investorer 

1.  Som unntak fra artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2011/61/EU skal depotmottakeren for et ELTIF som markedsføres til ikke-

profesjonelle investorer, være en enhet av den typen som er nevnt i artikkel 23 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF. 

2.  Som unntak fra artikkel 21 nr. 13 annet ledd og artikkel 21 nr. 14 i direktiv 2011/61/EU skal depotmottakeren for et 

ELTIF som markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, ikke kunne fraskrive seg ansvar ved tap av finansielle instrumenter 

som oppbevares i depot av en tredjepart. 

3.  Depotmottakerens ansvar som omhandlet i artikkel 21 nr. 12 i direktiv 2011/61/EU skal ikke utelukkes eller begrenses av 

en avtale når ELTIF-et markedsføres til ikke-profesjonelle investorer. 

4.  Enhver avtale som er i strid med nr. 3, er ugyldig. 

5.  De eiendelene som oppbevares i depot av et ELTIFs depotmottaker, skal ikke gjenbrukes for egen regning av 

depotmottakeren eller av en tredjepart som oppbevaringsfunksjonen er utkontraktert til. Med «gjenbruk» menes enhver 

transaksjon med eiendeler som oppbevares i depot, herunder, men ikke begrenset til, overføring, pantsetting, salg og utlån. 

De eiendelene som oppbevares i depot av depotmottakeren for et ELTIF, kan gjenbrukes bare dersom 

a)  gjenbruk av eiendelene skjer for ELTIF-ets regning, 

b)  depotmottakeren utfører ELTIF-forvalterens instrukser på vegne av ELTIF-et,  
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c)  gjenbruk er til fordel for ELTIF-et og i andels- eller aksjeeiernes interesse og 

d)  transaksjonen er dekket av likvid sikkerhet av høy kvalitet som ELTIF-et har mottatt i henhold til en avtale om overdragelse 

av eiendomsrett. 

Sikkerhetens markedsverdi som nevnt i annet ledd bokstav d) skal til enhver tid minst utgjøre markedsverdien av de gjenbrukte 

eiendelene pluss en premie. 

Artikkel 30 

Tilleggskrav med hensyn til markedsføring av ELTIF-er til ikke-profesjonelle investorer 

1.  Et ELTIFs andeler eller aksjer kan markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, forutsatt at ikke-profesjonelle investorer 

får egnede investeringsråd fra ELTIF-forvalteren eller distributøren. 

2.  En ELTIF-forvalter kan tilby eller selge ELTIF-ets andeler eller aksjer direkte til ikke-profesjonelle investorer bare 

dersom forvalteren har tillatelse til å yte tjenestene nevnt i artikkel 6 nr. 4 bokstav a) og b) i) i direktiv 2011/61/EU, og bare 

dersom forvalteren har foretatt egnethetstesten nevnt i artikkel 28 nr. 1 i denne forordningen. 

3.  Dersom en potensiell ikke-profesjonell investors portefølje av finansielle instrumenter ikke overstiger 500 000 euro, skal 

ELTIF-forvalteren eller en distributør etter å ha foretatt egnethetstesten nevnt i artikkel 28 nr. 1 og gitt egnede investeringsråd, 

på grunnlag av de framlagte opplysningene fra den potensielle ikke-profesjonelle investoren sikre at denne ikke investerer et 

samlet beløp som overstiger 10 % av denne investorens portefølje av finansielle instrumenter i ELTIF-er, og at det opprinnelige 

minstebeløpet som investeres i ett eller flere ELTIF-er, er 10 000 euro. 

Den potensielle ikke-profesjonelle investoren skal være ansvarlig for å gi ELTIF-forvalteren eller distributøren nøyaktige 

opplysninger om sin portefølje av finansielle instrumenter og investeringer i ELTIF-er som nevnt i første ledd. 

Ved anvendelsen av dette nummer skal en portefølje av finansielle instrumenter anses å omfatte kontantinnskudd og finansielle 

instrumenter, men ikke eventuelle finansielle instrumenter som er stilt som sikkerhet. 

4.  Reglene eller stiftelsesdokumentene for ELTIF-er som markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, skal fastsette at alle 

investorer behandles likt, og at ingen individuelle investorer eller grupper av investorer gis særbehandling eller særlige 

økonomiske fordeler. 

5.  Den juridiske formen til et ELTIF som markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, skal ikke medføre ytterligere ansvar 

for den ikke-profesjonelle investoren eller kreve noen ytterligere forpliktelser på vegne av en slik investor utover det 

opprinnelige tilsagnet om kapitalinnskudd. 

6.  Ikke-profesjonelle investorer skal i tegningsperioden og minst to uker etter datoen da de tegnet andeler eller aksjer i 

ELTIF-et, kunne oppheve tegningen og få alle pengene tilbake. 

7.  Forvalteren av et ELTIF som markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, skal innføre hensiktsmessige framgangsmåter 

og ordninger for å behandle klager fra ikke-profesjonelle investorer, som gir en ikke-profesjonell investor mulighet til å 

framsette klager på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i sin medlemsstat. 

Artikkel 31 

Markedsføring av andeler eller aksjer i ELTIF-er 

1.  En ELTIF-forvalter skal etter å ha gitt underretning i samsvar med artikkel 31 i direktiv 2011/61/EU, kunne markedsføre 

ELTIF-ets andeler eller aksjer til profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer i sin hjemstat. 

2.  En ELTIF-forvalter skal etter å ha gitt underretning i samsvar med artikkel 32 i direktiv 2011/61/EU, kunne markedsføre 

ELTIF-ets andeler eller aksjer til profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer i andre medlemsstater enn ELTIF-forvalterens 

hjemstat. 

3.  En ELTIF-forvalter skal for hvert ELTIF som vedkommende forvalter, opplyse vedkommende myndigheter om den har til 

hensikt å markedsføre ELTIF-et til ikke-profesjonelle investorer.  
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4.  I tillegg til dokumentasjonen og opplysningene som kreves i henhold til artikkel 31 og 32 i direktiv 2011/61/EU, skal 

ELTIF-forvalteren framlegge for vedkommende myndigheter 

a)  ELTIF-ets prospekt, 

b)  ELTIF-ets nøkkelinformasjonsdokument dersom fondet markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, og 

c)  opplysninger om fasilitetene nevnt i artikkel 26. 

5.  Vedkommende myndigheters ansvarsområde og myndighet i henhold til artikkel 31 og 32 i direktiv 2011/61/EU skal 

forstås slik at de også gjelder markedsføring av ELTIF-er til ikke-profesjonelle investorer og omfatter de ytterligere kravene i 

denne forordningen. 

6.  Vedkommende myndighet i ELTIF-forvalterens hjemstat skal, i tillegg til å utøve sin myndighet i henhold til artikkel 31 

nr. 3 første ledd i direktiv 2011/61/EU, også hindre at et ELTIF markedsføres dersom ELTIF-forvalteren ikke overholder eller 

ikke vil overholde denne forordningen. 

7.  Vedkommende myndighet i ELTIF-forvalterens hjemstat skal, i tillegg til å utøve sin myndighet i henhold til artikkel 32 

nr. 3 første ledd i direktiv 2011/61/EU, også avslå å oversende den fullstendige underretningen til vedkommende myndigheter i 

medlemsstaten der ELTIF-et etter planen skal markedsføres, dersom ELTIF-forvalteren ikke overholder denne forordningen. 

KAPITTEL VI 

TILSYN 

Artikkel 32 

Vedkommende myndigheters tilsyn 

1.  Vedkommende myndigheter skal føre løpende tilsyn med overholdelsen av denne forordningen. 

2.  ELTIF-ets vedkommende myndighet skal ha ansvar for å føre tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i kapittel II, III 

og IV. 

3.  ELTIF-ets vedkommende myndighet skal ha ansvar for å føre tilsyn med oppfyllelsen av forpliktelsene som er fastsatt i 

ELTIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter, og forpliktelsene fastsatt i prospektet, som skal være i samsvar med denne 

forordningen. 

4.  ELTIF-forvalterens vedkommende myndighet skal ha ansvar for å føre tilsyn med egnetheten av ELTIF-forvalterens 

ordninger og organisering, slik at ELTIF-forvalteren kan overholde de forpliktelsene og reglene som gjelder for opprettelse og 

drift av alle ELTIF-ene den forvalter. 

ELTIF-forvalterens vedkommende myndighet skal ha ansvar for å føre tilsyn med at ELTIF-forvalteren overholder denne 

forordningen. 

5.  Vedkommende myndigheter skal overvåke innretninger for kollektiv investering som er etablert eller markedsføres på 

deres territorier, for å kontrollere at de ikke bruker betegnelsen «ELTIF» eller gir inntrykk av at de er et ELTIF, med mindre de 

har tillatelse i henhold til og overholder denne forordningen. 

Artikkel 33 

Vedkommende myndigheters myndighet 

1.  Vedkommende myndigheter skal ha all den tilsyns- og undersøkelsesmyndighet som er nødvendig for at de skal kunne 

utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen. 

2.  Den myndigheten som er gitt vedkommende myndigheter i samsvar med direktiv 2011/61/EU, herunder når det gjelder 

sanksjoner, skal også utøves med hensyn til denne forordningen. 

3.  ELTIF-ets vedkommende myndighet skal forby at betegnelsen «ELTIF» eller «Europeisk langsiktig investeringsfond» 

brukes dersom ELTIF-forvalteren ikke lenger overholder denne forordningen.  
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Artikkel 34 

ESMAs myndighet og kompetanse 

1.  ESMA skal ha den nødvendige myndighet til å utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen. 

2.  ESMAs myndighet i samsvar med direktiv 2011/61/EU skal også utøves med hensyn til denne forordningen og i samsvar 

med forordning (EF) nr. 45/2001. 

3.  Ved anvendelsen av forordning (EU) nr. 1095/2010 skal denne forordningen forstås som en ytterligere rettslig bindende 

unionsrettsakt som pålegger ESMA oppgaver som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 35 

Samarbeid mellom vedkommende myndigheter 

1.  ELTIF-ets vedkommende myndighet og ELTIF-forvalterens vedkommende myndighet, dersom den ikke er den samme, 

skal samarbeide og utveksle opplysninger for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen. 

2.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide i samsvar med direktiv 2011/61/EU. 

3.  Vedkommende myndigheter og ESMA skal samarbeide for å utføre sine respektive oppgaver i henhold til denne 

forordningen i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010. 

4.  Vedkommende myndigheter og ESMA skal utveksle alle opplysninger og all dokumentasjon som er nødvendig for at de 

skal kunne utføre sine respektive oppgaver i henhold til denne forordningen i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010, 

særlig for å påvise overtredelser av bestemmelsene i denne forordningen og bringe dem til opphør. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 36 

Kommisjonens behandling av søknader 

Kommisjonen skal prioritere og effektivisere sine behandlingsprosesser for alle søknader fra ELTIF-er om finansiering fra EIB. 

Kommisjonen skal gjøre det enklere å avgi uttalelser eller bidrag som gjelder søknader fra ELTIF-er om finansiering fra EIB. 

Artikkel 37 

Gjennomgåelse 

1.  Kommisjonen skal senest 9. juni 2019 innlede en gjennomgåelse av anvendelsen av denne forordningen. Gjennomgåelsen 

skal særlig omfatte en analyse av 

a)  virkningen av artikkel 18, 

b)  hvordan anvendelsen av minsteterskelen på 70 % av de godtakbare investeringseiendelene som er fastsatt i artikkel 13 nr. 1, 

påvirker diversifiseringen av eiendeler, 

c)  i hvilket omfang ELTIF-er markedsføres i Unionen, herunder hvorvidt AIF-forvaltere som omfattes av artikkel 3 nr. 2 i 

direktiv 2011/61/EU, kan ha interesse av å markedsføre ELTIF-er, 

d)  hvorvidt det er behov for å oppdatere listen over godtakbare eiendeler og investeringer samt diversifiseringsregler, 

porteføljesammensetningen og begrensninger med hensyn til lån av kontanter. 

2.  Etter gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 i denne artikkelen og etter samråd med ESMA, skal Kommisjonen oversende en 

rapport til Europaparlamentet og Rådet der den vurderer hvordan denne forordningen og ELTIF-er bidrar til fullføringen av 

kapitalmarkedsunionen og oppnåelsen av målene fastsatt i artikkel 1 nr. 2. Rapporten skal, dersom det er hensiktsmessig, følges 

av et regelverksforslag. 
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Artikkel 38 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 9. desember 2015. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 29. april 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/480 

av 4. desember 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for finansielle derivater som utelukkende tjener sikringsformål, tilstrekkelig lang 

levetid for europeiske langsiktige investeringsfond, kriterier for vurdering av markedet for potensielle 

kjøpere og for verdsetting av eiendeler som skal avhendes, og typer av og egenskaper ved fasiliteter som er 

tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 av 29. april 2015 om europeiske langsiktige 

investeringsfond(1), særlig artikkel 9 nr. 3, artikkel 18 nr. 7, artikkel 21 nr. 3 og artikkel 26 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre en felles tilnærming til anvendelsen av forordning (EU) 2015/760 er det nødvendig å fastsette bestemmelser 

for å angi kriteriene for å fastslå omstendighetene der bruken av finansielle derivater utelukkende tjener sikringsformål, 

under hvilke omstendigheter levetiden for et europeisk langsiktig investeringsfond («ELTIF») anses som tilstrekkelig 

lang, kriteriene som skal brukes for visse deler av den spesifiserte tidsplanen for ordnet avhending av ELTIF-eiendeler, 

og fasilitetene som er tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer. 

2) For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere å få full 

oversikt over og enkel tilgang til dem, er det hensiktsmessig å vedta de berørte tekniske reguleringsstandardene i én 

enkelt forordning. 

3) Når det gjelder omstendighetene der bruken av finansielle derivater utelukkende tjener det formålet å sikre risikoene 

knyttet til et ELTIFs investeringer, er det nødvendig å ta hensyn til finansielle derivater hvis underliggende tilsvarer 

eiendeler som ELTIF-et har investert i, og hvis eksponeringer skal sikres, samt handel med eiendeler som, selv om de 

ikke er de samme som dem ELTIF-et har investert i, gjelder samme eiendelsklasse. Dette gjelder særlig når et finansielt 

derivat som brukes for å sikre en eksponering mot en bestemt post, ikke er tilgjengelig som en særskilt type derivat, men 

snarere som en post blant andre poster som inngår i en indeks som er underliggende for et finansielt derivat. Bruken av 

finansielle derivater kan dessuten i enkelte tilfeller bare utgjøre en sikringsstrategi dersom den foregår i kombinasjon 

med handel med visse eiendeler, og i så fall bør den typen strategi ikke forbys. For å sikre at bruken av finansielle 

derivater utelukkende tjener det formålet å sikre risikoene knyttet til et ELTIFs investeringer, bør ELTIF-forvalteren 

treffe alle rimelige tiltak for å sikre at de finansielle derivatene reduserer den relevante risikoen på ELTIF-nivå når de 

brukes effektivt, og at de også er effektive under stressede markedsforhold. Risikoreduksjonen bør kunne verifiseres ved 

bruk av hensiktsmessige risikostyringssystemer som identifiserer risikoen som skal reduseres, og måten derivatet ville 

redusert en slik risiko på.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 23.3.2018, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2020 av 7. februar 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 123 av 19.5.2015, s. 98. 

2020/EØS/80/47 
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4) I situasjoner der et ELTIF investerer i eiendeler som har ulike løpetidsprofiler, bør løpetiden til et ELTIF fastsettes med 

henvisning til den enkelteiendelen i ELTIF-porteføljen som har den lengste investeringshorisonten, idet det tas hensyn 

den berørte eiendelens likviditet. 

5) Vurderingen av markedet for potensielle kjøpere som skal inngå i tidsplanen for ordnet avhending av ELTIF-eiendeler, 

bør ta hensyn til markedsrisikoer, herunder om potensielle kjøpere som regel er avhengige av å få lån hos tredjeparter, 

om det er risiko for at eiendelene er illikvide før salg, om det er risiko knyttet til lovendringer, f.eks. skatte- og 

avgiftsreformer, eller politiske endringer, og om det er fare for forverring av den økonomiske situasjonen i markedet 

som er relevant for ELTIF-eiendelene. Ingen særskilt vurdering av disse risikoene bør kreves i henhold til denne 

forordningen for andre eiendeler enn godtakbare investeringseiendeler, ettersom eiendeler nevnt i artikkel 50 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(1) på grunn av sin art forutsettes å være likvide. 

6) Verdsettingen av eiendeler som skal inngå i tidsplanen for ordnet avhending av ELTIF-eiendeler, bør utføres på et 

tidspunkt som er tilstrekkelig nært begynnelsen på avhendingen av eiendelene. Dersom ELTIF-et foretok en verdsetting 

i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(2) på et tidspunkt som er tilstrekkelig nært begynnelsen 

på avhendingen av eiendelene, bør imidlertid en ekstra verdsetting ikke være påkrevd. Utarbeidingen av tidsplanen for 

ordnet avhending av ELTIF-eiendeler bør likevel begynne så snart det er hensiktsmessig og i god tid før tidspunktet for 

underretningen til ELTIF-ets vedkommende myndighet. 

7) De fasilitetene som skal gjøres tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer i hver medlemsstat der ELTIF-forvalteren 

gjennomfører markedsføringsvirksomhet, kan tilbys personlig, per telefon eller elektronisk av en eller flere enheter, som 

kan være ELTIF-forvalteren eller en annen enhet som er underlagt regulering knyttet til de oppgavene den er tillagt av 

ELTIF-forvalteren. 

8) For å unngå mulige markedsforstyrrelser er det nødvendig å gi ELTIF-er som ble godkjent før ikrafttredelsen av denne 

forordningen, deres forvaltere og deres vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å tilpasse seg kravene i denne 

forordningen. 

9) Bestemmelsene om tilstrekkelig lang levetid for ELTIF-et bør bare anvendes på ELTIF-er som inngir søknad om 

tillatelse etter ikrafttredelsen av denne forordningen, ettersom ELTIF-ets levetid i henhold til forordning (EU) 2015/760 

må fastsettes på det tidspunktet da søknaden om tillatelse som ELTIF inngis til ELTIF-ets vedkommende myndighet. 

10) For å gi vedkommende myndigheter og forvaltere av ELTIF-er med tillatelse i henhold til forordning (EU) 2015/760 

mulighet til å tilpasse seg de nye kravene i denne forordningen før denne forordningens ikrafttredelse, bør datoen for 

anvendelse av denne forordningen være ett år etter dens ikrafttredelse. Kravet om tilstrekkelig lang levetid for ELTIF-et 

anses for å være oppfylt i henhold til denne forordningen for ELTIF-er som allerede har tillatelse i henhold til 

forordning (EU) 2015/760 før ikrafttredelsen av denne forordningen. 

11) Denne forordningen bygger på tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

12) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar 

med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i 

omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 301 av 17.11.2009, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Sikringsderivater 

1. Omstendighetene der bruken av finansielle derivater skal anses som utelukkende å tjene det formålet å sikre risikoene 

knyttet til andre investeringer i det europeiske langsiktige investeringsfondet («ELTIF»), som omhandlet i artikkel 9  

nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 2015/760, foreligger når de oppfyller alle kriteriene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 i denne artikkelen. 

2. Et finansielt derivat skal bare brukes til sikring av risikoer som oppstår som følge av eksponeringer mot eiendeler 

omhandlet i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) 2015/760. 

Formålet med å sikre risikoene som skyldes eksponeringer mot eiendeler omhandlet i første ledd, skal bare anses som oppfylt 

når bruk av det nevnte finansielle derivatet resultater i en kontrollerbar og objektivt målbar reduksjon av disse risikoene på 

ELTIF-nivå. 

Dersom finansielle derivater for å sikre risikoene som skyldes eksponering mot eiendelene omhandlet i første ledd, ikke er 

tilgjengelige, kan finansielle derivater med et underliggende av samme eiendelsklasse brukes. 

3. Bruk av finansielle derivater for å gi en avkastning for ELTIF-et, skal ikke anses å tjene det formålet å sikre risikoene. 

4. ELTIF-forvalteren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at de finansielle derivatene som brukes for å sikre risikoene 

knyttet til andre ELTIF-investeringer, reduserer risikoene på ELTIF-nivå i samsvar med nr. 2, også under stressede 

markedsforhold. 

Artikkel 2 

Tilstrekkelig lang levetid for ELTIF-et 

Ved anvendelse av artikkel 18 nr. 3 i forordning (EU) 2015/760 skal levetiden til et ELTIF anses å være tilstrekkelig lang til å 

kunne dekke livssyklusen til hver av de enkelte eiendelene i ELTIF-et dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) ELTIF-et tilpasser datoen for utløpet av sin levetid til datoen for avslutningen av investeringshorisonten for den 

enkelteiendelen i ELTIF-porteføljen som har den lengste investeringshorisonten på tidspunktet for inngivelsen av søknaden 

om tillatelse som ELTIF til ELTIF-ets vedkommende myndighet. 

b) Eventuelle investeringer som foretas av ELTIF-et etter datoen for tillatelsen som ELTIF, har ikke en resterende 

investeringshorisont som overstiger ELTIF-ets gjenværende levetid på det tidspunktet da investeringen blir gjort. 

Artikkel 3 

Kriterier for vurdering av markedet for potensielle kjøpere 

Ved anvendelse av artikkel 21 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2015/760 skal ELTIF-forvalteren vurdere alle følgende 

elementer for hver eiendel som ELTIF-et investerer i: 

a) Om det finnes en eller flere potensielle kjøpere på markedet. 

b) Om ELTIF-forvalteren, basert på en vurdering foretatt med behørig sakkyndighet, omhu og aktsomhet på tidspunktet for 

avslutningen av tidsplanen, venter at potensielle kjøpere er avhengige av ekstern finansiering for å kjøpe den relevante 

eiendelen. 

c) Dersom det ikke finnes potensielle kjøpere for en eiendel, hvor lang tid det antas å ta å finne en eller flere kjøpere for denne 

eiendelen. 

d) Eiendelens løpetidsprofil.  
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e) Om ELTIF-forvalteren, basert på en vurdering foretatt med behørig sakkyndighet, omhu og aktsomhet på tidspunktet for 

avslutningen av tidsplanen, venter at følgende risikoer oppstår: 

i) En risiko forbundet med lovendringer som kan påvirke markedet for potensielle kjøpere. 

ii) En politisk risiko som kan påvirke markedet for potensielle kjøpere. 

f) Forvalterens vurdering av om elementene oppført under bokstav a) og b) kan påvirkes negativt i avhendingsperioden av 

overgripende økonomiske forhold på det eller de markedene som er relevante for eiendelen. 

Artikkel 4 

Kriterier for verdsetting av eiendeler som skal avhendes 

1. Ved anvendelse av artikkel 21 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2015/760 skal verdsettingen av eiendeler som skal 

avhendes, oppfylle følgende kriterier: 

a) Den skal begynne så snart det er hensiktsmessig, og i god tid før fristen for underretningen om den spesifiserte tidsplanen 

for ordnet avhending av ELTIF-ets eiendeler til ELTIF-ets vedkommende myndighet. 

b) Den skal avsluttes senest seks måneder før utløpet av fristen nevnt i bokstav a). 

2. Verdsettinger foretatt i henhold til artikkel 19 i direktiv 2011/61/EU kan tas i betraktning dersom en verdsetting er 

avsluttet høyst seks måneder før fristen nevnt i nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 5 

Spesifikasjoner for fasiliteter som er tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer 

1. Ved anvendelse av artikkel 26 nr. 1 i forordning (EU) 2015/760 skal ELTIF-forvalteren tilby fasiliteter for å utføre 

følgende oppgaver: 

a) Behandle ikke-profesjonelle investorers tegnings-, utbetalings-, gjenkjøps- og innløsningsordrer i forbindelse med ELTIF-

ets andeler eller aksjer i samsvar med vilkårene fastsatt i ELTIF-ets markedsføringsdokumenter. 

b) Gi ikke-profesjonelle investorer opplysninger om hvordan ordrer omhandlet i bokstav a) kan utføres, og hvordan gjenkjøp 

og innløsning betales. 

c) Lette håndteringen av opplysninger som gjelder ikke-profesjonelle investorers utøvelse av rettigheter som følger av deres 

investeringer i ELTIF-et i medlemsstaten der ELTIF-et blir markedsført. 

d) Gjøre følgende tilgjengelig for ikke-profesjonelle investorer, for inspeksjon og for å få kopier: 

i) ELTIF-ets fondsregler eller stiftelsesdokumenter. 

ii) ELTIF-ets seneste årsrapport. 

e) Gi investorer opplysninger som er relevante for oppgavene de utfører, på et varig medium som definert i artikkel 2  

nr. 1 bokstav m) i direktiv 2009/65/EF. 

2. ELTIF-forvalteren skal sikre at fasilitetene omhandlet i artikkel 26 nr. 1 i forordning (EU) 2015/760 har følgende tekniske 

infrastruktur: 

a) De utfører sine oppgaver på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten der ELTIF-et blir markedsført. 

b) De utfører sine oppgaver personlig, per telefon eller elektronisk. 

3. ELTIF-forvalteren skal sikre at fasilitetene nevnt i artikkel 26 nr. 1 i forordning (EU) 2015/760 er av følgende typer og 

har følgende egenskaper: 

a) De tilbys av en eller flere enheter som enten er ELTIF-forvalteren eller en tredjepartsenhet som er underlagt regulering 

knyttet til de oppgavene som skal utføres. 
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b) Dersom fasilitetene tilbys av en tredjepartsenhet, mottar denne alle relevante opplysninger og dokumenter fra ELTIF-

forvalteren. 

c) Dersom fasilitetene tilbys av en tredjepartsenhet, framgår utpekingen av enheten av en skriftlig avtale. Den skriftlige 

avtalen skal angi hvilke av oppgavene nevnt i nr. 1 som ikke utføres av ELTIF-forvalteren. 

Artikkel 6 

Overgangsbestemmelser 

Et ELTIF med tillatelse i henhold til forordning (EU) 2015/760 før ikrafttredelsen av denne forordningen, skal anses å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 2 i denne forordningen. 

Et ELTIF med tillatelse i henhold til forordning (EU) 2015/760 før ikrafttredelsen av denne forordningen, skal anvende artikkel 

1, 3, 4 og 5 i denne forordningen fra 1. mai 2019. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/2089 

av 27. november 2019 

om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-referanseverdier for klimaomstilling, EU-

referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen og bærekraftsrelaterte opplysninger for referanseverdier(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 25. september 2015 vedtok FNs generalforsamling en ny global ramme for bærekraftig utvikling: «Agenda 2030 

for bærekraftig utvikling» (heretter kalt «Agenda 2030»), der kjernen er målene for bærekraftig utvikling (heretter kalt 

«bærekraftsmålene»). I kommisjonsmeldingen av 22. november 2016 om de neste trinnene for en bærekraftig europeisk 

framtid knyttes bærekraftsmålene til Unionens politiske ramme for å sikre at alle unionstiltak og politiske initiativer, 

både i Unionen og globalt, allerede fra starten integrerer bærekraftsmålene. I sine konklusjoner av 20. juni 2017 

bekreftet Rådet Unionens og medlemsstatenes beslutning om å gjennomføre Agenda 2030 på en fullstendig, konsekvent, 

omfattende, integrert og effektiv måte og i nært samarbeid med partnere og andre berørte parter. 

2) Paris-avtalen vedtatt i henhold til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (heretter kalt «Paris-

avtalen»), som ble godkjent av Unionen 5. oktober 2016(3) og trådte i kraft 4. november 2016, har som mål å styrke 

innsatsen mot klimaendringene, blant annet ved å sikre at kapitalstrømmene fremmer lave klimagassutslipp og en 

klimarobust utvikling. 

3) For å nå målene i Paris-avtalen og betydelig redusere risikoene med og virkningene av klimaendringene er det 

overordnede målet å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 °C over det førindustrielle 

nivået og å fortsette anstrengelsene for å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C over det førindustrielle nivået. 

4) Den 8. oktober 2018 offentliggjorde FNs klimapanel (IPCC) en særskilt rapport om en global oppvarming på 1,5 °C 

som fastslo at det å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C ville krever raske, vidtrekkende og merkbare 

endringer for alle deler av samfunnet, og at det å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C sammenlignet med 2 °C 

kunne gå hånd i hånd med å sikre et mer bærekraftig og rettferdig samfunn. 

5) Bærekraft og overgangen til en CO2-fattig, klimarobust, mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er avgjørende for å 

sikre den langsiktige konkurranseevnen til Unionens økonomi. Bærekraft har lenge vært sentralt i Unionens prosjekt, og 

traktaten om Den europeiske union og traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) gjenspeiler de sosiale og 

miljømessige aspektene ved dette. Det finnes et begrenset tidsvindu for å dreie kulturen i finanssektoren mot bærekraft 

og sikre at økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen holder seg godt under 2 °C. Det er derfor svært viktig at 

nye infrastrukturinvesteringer er bærekraftige på lang sikt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 9.12.2019, s. 17 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 62 av 15.2.2019, s. 103. 

(2) Europaparlamentets holdning av 26. mars 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. november 2019. 

(3) Rådsbeslutning (EU) 2016/1841 av 5. oktober 2016 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Paris-avtalen vedtatt i henhold til 

De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (EUT L 282 av 19.10.2016, s. 1). 

2020/EØS/80/48 
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6) I sin meddelelse av 8. mars 2018 offentliggjorde Kommisjonen sin handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst 

og lanserte en ambisiøs og omfattende strategi for bærekraftig finansiering. Et av målene i denne handlingsplanen er å 

styre kapitalstrømmer mot bærekraftige investeringer for å oppnå bærekraftig og inkluderende vekst. Det er helt 

avgjørende å fokusere mer på å begrense virkningene av klimaendringer, ettersom antallet katastrofer utløst av 

uforutsigbare værforhold har økt dramatisk. 

7) I Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU(4) ble det oppfordret til en økning i privat sektors finansiering 

av miljø- og klimarelaterte utgifter, særlig gjennom innføring av insentiver og metoder som oppmuntrer selskaper til å 

måle miljøkostnadene forbundet med deres virksomhet og det overskuddet som oppnås ved å bruke miljøtjenester. 

8) For å oppnå bærekraftsmålene i Unionen må kapitalstrømmer kanaliseres mot bærekraftige investeringer. Det er viktig å 

utnytte potensialet i det indre marked fullt ut for å nå disse målene. I den sammenhengen er det avgjørende å fjerne 

hindringer for en effektiv flytting av kapital til bærekraftige investeringer i det indre marked og å unngå at nye 

hindringer oppstår. 

9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011(5) fastsetter ensartede regler for referanseverdier i Unionen og 

omfatter ulike typer referanseverdier. Et økende antall investorer følger lavkarboninvesteringsstrategier og bruker 

referanseverdier for lave CO2-utslipp til å måle investeringsporteføljers resultater. Fastsettelsen av EU-referanseverdier 

for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen, understøttet av en metode som er knyttet til 

forpliktelsene fastsatt i Paris-avtalen om CO2-utslipp, vil bidra til å øke gjennomsiktigheten og forhindre grønnvasking. 

10) Et bredt spekter av indekser er for øyeblikket gruppert sammen som lavkarbonindekser. Disse lavkarbonindeksene 

brukes som referanseverdier for investeringsporteføljer og produkter som selges på tvers av landegrensene. Kvaliteten 

på og integriteten til referanseverdier for lave CO2-utslipp påvirker det indre markeds effektive virkemåte for et bredt 

spekter av individuelle og kollektive investeringsporteføljer. Mange lavkarbonindekser som brukes til å måle 

investeringsporteføljers resultater, særlig for separate investeringskontoer og kollektive investeringsordninger, stilles til 

rådighet i én medlemsstat, men brukes av portefølje- og kapitalforvaltere i andre medlemsstater. Dessuten sikrer ofte 

portefølje- og kapitalforvaltere sine CO2-eksponeringsrisikoer ved å bruke referanseverdier utarbeidet i andre 

medlemsstater. 

11) Det har dukket opp ulike kategorier av lavkarbonindekser med ulike ambisjonsnivåer på markedet. Mens noen 

referanseverdier har som mål å redusere karbonavtrykket til en standard investeringsportefølje, har andre som mål å 

velge bare komponenter som bidrar til å nå målet på 2 °C fastsatt i Paris-avtalen. Til tross for ulike mål og strategier blir 

mange av disse referanseverdiene ofte markedsført som referanseverdier for lave CO2-utslipp. 

12) Dersom referanseverdier fastsettes ved hjelp av ulike metoder, fører dette til en fragmentering av det indre marked, 

ettersom det ikke er opplagt for brukere av referanseverdier om en bestemt lavkarbonindeks er en referanseverdi som er 

i tråd med målene for Paris-avtalen, eller om den bare er en referanseverdi som har som mål å redusere karbonavtrykket 

til en standard investeringsportefølje. For å håndtere potensielt uriktige påstander fra administratorer om at deres 

referanseverdier er referanseverdier for lave CO2-utslipp, vil medlemsstatene sannsynligvis vedta egne regler for å 

beskytte investorer mot forvirring og uklarhet med hensyn til målene og det ambisjonsnivået som ligger til grunn for 

ulike kategorier av såkalte lavkarbonindekser, som brukes som referanseverdier for lavkarboninvesteringsporteføljer. 

13) I mangel av en harmonisert ramme for å sikre nøyaktigheten og integriteten til hovedkategoriene av referanseverdier for 

lave CO2-utslipp som brukes i individuelle eller kollektive investeringsporteføljer, er det sannsynlig at forskjellene i 

medlemsstatenes tilnærming vil skape hindringer for et velfungerende indre marked.  

  

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 

2020 – «Et godt liv i en ressursbegrenset verden» (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 171). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes som referanseverdier for finansielle 

instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater, og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU 

og forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1). 
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14) For å opprettholde et velfungerende indre marked til beste for investorer, for ytterligere å forbedre det indre markeds 

virkemåte og for å sikre et høyt nivå av forbruker- og investorvern er det hensiktsmessig å endre forordning (EU) 

2016/1011 ved å innføre rammeregler som fastsetter minstekrav for EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-

referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen på unionsnivå. I den forbindelse er det særlig viktig at slike 

referanseverdier ikke medfører vesentlig skade på andre miljømessige, sosiale og styringsmessige (Environmental, 

Social and Governance, ESG) mål. 

15) Det å innføre et klart skille mellom EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til 

Paris-avtalen og å utvikle minstestandarder for hver av disse referanseverdiene vil bidra til konsekvens mellom dem. 

EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen bør være i tråd med målene i Paris-avtalen på indeksnivå. 

16) For å sikre at merkene «EU-referanseverdi for klimaomstilling» og «EU-referanseverdi for tilpasning til Paris-avtalen» 

er pålitelige og lett gjenkjennelige for investorer i hele Unionen, bør bare administratorer som oppfyller kravene fastsatt 

i denne forordningen, være berettiget til å bruke disse merkene når de markedsfører EU-referanseverdier for 

klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen i Unionen. 

17) For å oppmuntre selskaper til å framlegge troverdige mål for reduksjon av CO2-utslipp bør administratoren av en EU-

referanseverdi for klimaomstilling ved utvelgelse eller vekting av underliggende eiendeler ta hensyn til selskaper som 

har som mål å redusere sine CO2-utslipp for å tilpasse dem til målene i Paris-avtalen. Slike mål bør være offentlige og 

troverdige i den forstand at de bør innebære en reell forpliktelse til avkarbonisering og være tilstrekkelig detaljerte og 

teknisk gjennomførbare. 

18) Brukere av referanseverdier har ikke alltid de nødvendige opplysningene om i hvilken grad metoden til administratorer 

av referanseverdier tar hensyn til ESG-faktorer. Slike opplysninger ligger ofte spredt eller finnes ikke og gjør det ikke 

mulig med en effektiv sammenligning over landegrensene for investeringsformål. For at markedsdeltakere skal kunne 

foreta velbegrunnede valg, bør alle administratorer av referanseverdier, med unntak av administratorer av rente- og 

valutareferanseverdier, være forpliktet til å oppgi i sin referanseverdierklæring hvorvidt deres referanseverdier eller 

familier av referanseverdier forfølger ESG-målene, og hvorvidt administratoren av referanseverdier tilbyr slike 

referanseverdier eller ikke. 

19) For å informere investorer om i hvilken grad viktige egenkapital- og obligasjonsreferanseverdier samt EU-

referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen bidrar til å nå målene i Paris-

avtalen, bør administratorer av referanseverdier offentliggjøre nærmere opplysninger om hvorvidt og i hvilken 

utstrekning det sikres en grad av overordnet tilpasning til målet om å redusere CO2-utslippene eller til oppnåelse av 

målene i Paris-avtalen. 

20) Administratorer av EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen bør 

også offentliggjøre metoden de bruker for å beregne disse referanseverdiene. Disse opplysningene bør beskrive hvordan 

de underliggende eiendelene ble valgt og vektet, hvilke eiendeler som ble utelukket, og årsakene til dette. For å vurdere 

hvordan referanseverdien bidrar til miljømål, bør administratoren av referanseverdien opplyse om hvordan de 

underliggende eiendelenes CO2-utslipp ble målt, deres respektive verdier, herunder referanseverdiens samlede 

karbonavtrykk, og datatypen og kilden til dataene som ble brukt. For å gjøre det mulig for kapitalforvaltere å velge den 

mest hensiktsmessige referanseverdien for sin investeringsstrategi bør administratorer av referanseverdier forklare 

bakgrunnen for parametrene i metoden og hvordan referanseverdien bidrar til miljømål. De offentliggjorte 

opplysningene bør også omfatte nærmere opplysninger om gjennomgåelsenes hyppighet og framgangsmåten som er 

fulgt. 

21) Metodene som brukes for EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-

avtalen, bør bygge på vitenskapelig baserte avkarboniseringsforløp eller på en generell tilpasning til målene i Paris-

avtalen. 

22) For å sikre fortsatt tilslutning til det fastsatte målet om å motvirke klimaendringene bør administratorer av EU-

referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen regelmessig gjennomgå sine 

metoder og informere brukerne om gjeldende prosedyrer for å innføre vesentlige endringer i disse metodene. Når en 

vesentlig endring innføres, bør administratorer av referanseverdier opplyse om årsakene til endringen og forklare 

hvordan denne endringen er forenlig med referanseverdiens opprinnelige mål.  
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23) Referanseverdier som ikke har underliggende eiendeler som har innvirkning på klimaendringene, noe som for eksempel 

vil være tilfellet for rente- og valutareferanseverdier, bør unntas fra kravet om å offentliggjøre i sin referanseverdier-

klæring hvorvidt og i hvilken utstrekning det sikres en grad av overordnet tilpasning til målet om å redusere CO2-

utslippene eller til oppnåelse av målene i Paris-avtalen. Videre bør det være tilstrekkelig for hver referanseverdi eller 

eventuelt for hver familie av referanseverdier som ikke forfølger CO2-utslippsmålene, å angi tydelig i referansever-

dierklæringen at de ikke forfølger slike mål. 

24) For å øke gjennomsiktigheten og sikre et tilstrekkelig harmoniseringsnivå bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen for å angi minsteinnholdet i opplysningskravene som 

administratorer av EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen bør 

være underlagt, og for å angi minstestandardene for harmonisering av metodene for EU-referanseverdier for 

klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen, herunder metoden for beregning av CO2-utslipp 

forbundet med underliggende eiendeler, idet det tas hensyn til metodene for produkters miljøavtrykk (Product 

Environmental Footprint, PEF) og organisasjoners miljøavtrykk (Organisation Environmental Footprint, OEF) som 

definert i nr. 2 bokstav a) og b) i kommisjonsrekommandasjon 2013/179/EU(6) og arbeidet i teknisk ekspertgruppe for 

bærekraftig finansiering (Technical Expert Group on Sustainable Finance, TEG). Det er særlig viktig at Kommisjonen 

holder hensiktsmessige åpne og offentlige samråd under sitt forberedende arbeid om hver av disse delegerte rettsaktene, 

herunder på ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle 

avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(7). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte 

rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter på samme tid som medlemsstatenes sakkyndige, og 

deres sakkyndige skal ha systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som arbeider med utarbeiding av 

delegerte rettsakter, og de skal motta referater fra alle møtene i TEG. 

25) Forordning (EU) 2016/1011 innførte en overgangsperiode der indeksleverandører som leverer referanseverdier  

30. juni 2016, skal søke om godkjenning innen 1. januar 2020. Opphør av en kritisk referanseverdi kan påvirke 

markedets integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, realøkonomien og finansieringen av husholdninger og 

foretak i medlemsstatene. Opphør av en kritisk referanseverdi kan også påvirke gyldigheten av finansielle kontrakter 

eller finansielle instrumenter og forårsake forstyrrelser for både investorer og forbrukere, med potensielt alvorlige 

konsekvenser for den finansielle stabiliteten. Dersom inndata for kritiske referanseverdier ikke lenger er tilgjengelige, 

kan dette dessuten undergrave slike referanseverdiers representativitet og ha negativ innvirkning på disse 

referanseverdienes mulighet til å gjenspeile den underliggende markedsmessige eller økonomiske virkeligheten. Derfor 

bør den samlede varigheten av den obligatoriske administreringen av kritiske referanseverdier og den samlede 

varigheten av obligatoriske bidrag til slike referanseverdier forlenges til fem år. Kritiske referanseverdier er for tiden 

gjenstand for en reform. Det å bytte fra en eksisterende kritisk referanseverdi til en egnet etterfølgende sats krever en 

overgangsperiode, slik at alle rettslige og tekniske ordninger som er nødvendige for et slikt bytte, kan gjennomføres uten 

forstyrrelser. I løpet av denne overgangsperioden skal den eksisterende kritiske referanseverdien offentliggjøres sammen 

med den etterfølgende satsen. Det er derfor nødvendig å forlenge perioden da en eksisterende kritisk referanseverdi kan 

offentliggjøres og brukes uten at dennes administrator har søkt om godkjenning. 

26) Forordning (EU) 2016/1011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EU) 2016/1011 

I forordning (EU) 2016/1011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 nr. 1 skal nye punkter lyde: 

«23a) «EU-referanseverdi for klimaomstilling» en referanseverdi som er merket som en EU-referanseverdi for klima-

omstilling og oppfyller følgende krav:  

  

(6) Kommisjonsrekommandasjon 2013/179/EU av 9. april 2013 om bruk av felles metoder for å måle og formidle opplysninger om produkters 

og organisasjoners miljøprestasjon over hele deres livssyklus (EUT L 124 av 4.5.2013, s. 1). 

(7) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 
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a) Med henblikk på nr. 1) bokstav b) punkt ii) i dette nummer og på artikkel 19b blir dens underliggende 

eiendeler valgt, vektet eller utelukket på en slik måte at den resulterende referanseverdiporteføljen er i et 

avkarboniseringsforløp. 

b) Den er sammensatt i samsvar med minstestandardene fastsatt i de delegerte rettsaktene omhandlet i artikkel 

19a nr. 2, 

23b) «EU-referanseverdi for tilpasning til Paris-avtalen» en referanseverdi som er merket som en EU-referanseverdi 

for tilpasning til Paris-avtalen og oppfyller følgende krav: 

a) Med henblikk på nr. 1) bokstav b) punkt ii) i dette nummer og på den delegerte rettsakten omhandlet i artikkel 

19c blir dens underliggende eiendeler valgt, vektet eller utelukket på en slik måte at den resulterende 

referanseverdiporteføljens CO2-utslipp er tilpasset målene i Paris-avtalen, som er vedtatt i henhold til De 

forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring og godkjent av Unionen den 5. oktober 2016(*) 

(heretter kalt «Paris-avtalen»). 

b) Den er sammensatt i samsvar med minstestandardene fastsatt i de delegerte rettsaktene omhandlet i artikkel 

19a nr. 2. 

c) Virksomheten knyttet til de underliggende eiendelene medfører ikke vesentlig skade på andre miljømessige, 

sosiale og styringsmessige (Environmental, Social and Governance, ESG) mål, 

23c) «avkarboniseringsforløp» et målbart, vitenskapelig basert og tidsbundet forløp mot tilpasning til målene i Paris-

avtalen gjennom å redusere CO2-utslipp fra anvendelsesområde 1, 2 og 3 som omhandlet i nr. 1 bokstav e) i 

vedlegg III, 

  

(*) Rådsbeslutning (EU) 2016/1841 av 5. oktober 2016 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Paris-avtalen 

vedtatt i henhold til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (EUT L 282 av 19.10.2016, s. 1).» 

2) I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Ny bokstav skal lyde: 

«d) En forklaring på hvordan hovedpunktene i metoden fastsatt i bokstav a) gjenspeiler ESG-faktorer for hver 

referanseverdi eller familie av referanseverdier, med unntak av rente- og valutareferanseverdier.» 

ii) Nytt ledd skal lyde: 

«Administratorer av referanseverdier skal oppfylle kravet fastsatt i første ledd bokstav d) innen 30. april 2020.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«2a. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 49 for å utfylle denne 

forordning gjennom å fastsette minsteinnholdet i forklaringen omhandlet i nr. 1 første ledd bokstav d) i denne artikkel 

samt standardformatet som skal brukes.» 

3) I avdeling III skal nytt kapittel lyde: 

«KAPITTEL 3A 

EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen 

Artikkel 19a 

EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen 

1. Kravene fastsatt i vedlegg III, i tillegg til kravene i avdeling II, III og IV, får anvendelse på levering av og bidrag til 

EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen. 

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 49 for å utfylle denne forordning 

gjennom å fastsette minstestandarder for EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til 

Paris-avtalen, for å spesifisere 

a) kriteriene for valg av underliggende eiendeler, herunder, dersom det er relevant, eventuelle kriterier for å utelukke 

eiendeler, 

b) kriterier og metoder for å vekte de underliggende eiendelene i referanseverdien,  
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c) fastsettelsen av avkarboniseringsforløpet for EU-referanseverdier for klimaomstilling. 

3. Administratorer av referanseverdier som leverer en EU-referanseverdi for klimaomstilling eller en EU-referanseverdi 

for tilpasning til Paris-avtalen, skal overholde denne forordning senest 30. april 2020. 

Artikkel 19b 

Krav til EU-referanseverdier for klimaomstilling 

Administratorer av EU-referanseverdier for klimaomstilling skal innen 31. desember 2022 velge, vekte eller utelukke 

underliggende eiendeler utstedt av selskaper som følger et avkarboniseringsforløp, i samsvar med følgende krav: 

i) Selskapene offentliggjør målbare mål for reduksjon av CO2-utslipp som skal oppnås innen bestemte frister. 

ii) Selskapene offentliggjør en reduksjon i CO2-utslipp som er oppdelt ned til relevante operasjonelle datterforetak. 

iii) Selskapene offentliggjør årlige opplysninger om framskrittene som er gjort mot disse målene. 

iv) Virksomhet knyttet til de underliggende eiendelene medfører ikke vesentlig skade på andre ESG-mål. 

Artikkel 19c 

Unntak for EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen 

1. Kommisjonen gis myndighet til å vedta en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 49 for å utfylle denne forordning 

gjennom å identifisere, med hensyn til EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen, de sektorene som skal 

utelukkes fordi de ikke har målbare mål for reduksjon av CO2-utslipp med konkrete frister som er tilpasset målene i Paris-

avtalen. Kommisjonen skal vedta den delegerte rettsakten innen 1. januar 2021 og oppdatere den hvert tredje år. 

2. Når Kommisjonen utarbeider den delegerte rettsakten omhandlet i nr. 1, skal den ta hensyn til arbeidet i TEG. 

Artikkel 19d 

Bestrebelser på å levere EU-referanseverdier for klimaomstilling 

Senest 1. januar 2022 skal administratorer som befinner seg i Unionen, og som leverer betydningsfulle referanseverdier 

fastsatt på grunnlag av verdien av én eller flere underliggende eiendeler eller priser, bestrebe seg på å levere én eller flere 

EU-referanseverdier for klimaomstilling.» 

4) I artikkel 21 nr. 3 skal tredje ledd lyde: 

«Ved utgangen av denne perioden skal vedkommende myndighet på nytt vurdere sin beslutning om å pålegge 

administratoren å fortsette å offentliggjøre referanseverdien. Vedkommende myndighet kan om nødvendig forlenge dette 

tidsrommet med en egnet periode på høyst tolv måneder. Den samlede varigheten av obligatorisk administrering skal ikke 

overstige fem år.» 

5) I artikkel 23 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 6 skal annet ledd lyde: 

«Den samlede varigheten av obligatoriske bidrag i henhold til første ledd bokstav a) og b) skal ikke overstige fem år.» 

b) Nr. 10 skal lyde: 

«10. Dersom leveringen av en kritisk referanseverdi skal opphøre, skal hver bidragsyter under tilsyn som bidrar til 

denne referanseverdien, levere inndata i et tidsrom som fastsettes av vedkommende myndighet, men som ikke 

overstiger den lengste tillatte perioden på fem år som fastsatt i nr. 6 annet ledd.» 

6) I artikkel 27 skal nye numre lyde: 

«2a. Senest 30. april 2020 skal referanseverdierklæringen for hvert av kravene omhandlet i nr. 2 inneholde en forklaring 

på hvordan ESG-faktorer gjenspeiles i hver referanseverdi eller familie av referanseverdier som leveres og offentliggjøres. 
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For referanseverdiene eller familiene av referanseverdier som ikke forfølger ESG-mål, er det tilstrekkelig at 

administratorer av referanseverdier tydelig angir i referanseverdierklæringen at de ikke forfølger slike mål. 

Dersom ingen EU-referanseverdier for klimaomstilling eller EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen er 

tilgjengelige i porteføljen til denne administratoren av referanseverdier, eller dersom denne administratoren av 

referanseverdier ikke har noen referanseverdier som forfølger ESG-målene eller tar hensyn til ESG-faktorer, skal dette 

angis i referanseverdierklæringen for alle referanseverdier som leveres av nevnte administrator. For viktige egenkapital- 

og obligasjonsreferanseverdier samt for EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til 

Paris-avtalen skal administratorer av referanseverdier i sine referanseverdierklæringer offentliggjøre nærmere 

opplysninger om hvorvidt og i hvilken utstrekning det sikres en grad av overordnet tilpasning til målet om å redusere 

CO2-utslippene eller til oppnåelse av målene i Paris-avtalen, i samsvar med reglene for offentliggjøring for finansielle 

produkter i artikkel 9 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088(*). 

Senest 31. desember 2021 skal administratorer av referanseverdier for hver referanseverdi eller eventuelt familie av 

referanseverdier, med unntak av rente- og valutareferanseverdier, i referanseverdierklæringen inkludere en redegjørelse 

for hvordan deres metode er tilpasset målet for reduksjon av CO2-utslipp eller oppnår målene i Paris-avtalen. 

2b. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 49 for å utfylle denne forordning 

ved nærmere angivelse av hvilke opplysninger som skal gis i referanseverdierklæringen i henhold til nr. 2a i denne 

artikkel, samt standardformatet som skal brukes for henvisninger til ESG-faktorer, slik at markedsdeltakere kan foreta 

velbegrunnede valg og sikre at det er teknisk mulig å overholde nevnte nummer. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 av 27. november 2019 om bærekraftsrelaterte opplysninger i 

sektoren for finansielle tjenester (EUT L 317 av 9.12.2019, s. 1).» 

7) Artikkel 42 nr. 1 første ledd skal lyde: 

«1. Uten at det berører vedkommende myndigheters tilsynsmyndighet i samsvar med artikkel 41 og medlemsstatenes rett 

til å fastsette og ilegge strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene i samsvar med nasjonal rett sikre at vedkommende 

myndigheter har myndighet til å ilegge hensiktsmessige administrative sanksjoner og andre administrative tiltak i det 

minste ved følgende overtredelser: 

a) Overtredelser av artikkel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19a, 19b, 19c, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 eller  

34 når de får anvendelse. 

b) Manglende samarbeid eller oppfyllelse av forpliktelser i forbindelse med en gransking eller en kontroll eller 

anmodning som omfattes av artikkel 41.» 

8) Artikkel 49 skal lyde: 

«Artikkel 49 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 3 nr. 2, artikkel 13 nr. 2a, artikkel 19a nr. 2, artikkel 

19c nr. 1, artikkel 20 nr. 6, artikkel 24 nr. 2, artikkel 27 nr. 2b, artikkel 33 nr. 7, artikkel 51 nr. 6 og artikkel 54 nr. 3 gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 10. desember 2019. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest 11. mars 2024. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med ytterligere perioder av 

samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før 

utløpet av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 2, artikkel 13 nr. 2a, artikkel 19a nr. 2, artikkel 19c nr. 1, artikkel 

20 nr. 6, artikkel 24 nr. 2, artikkel 27 nr. 2b, artikkel 33 nr. 7, artikkel 51 nr. 6 og artikkel 54 nr. 3 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 kunngjøres 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. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i 

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming.  
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5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 2, artikkel 13 nr. 2a, artikkel 19a nr. 2, artikkel 19c  

nr. 1, artikkel 20 nr. 6, artikkel 24 nr. 2, artikkel 27 nr. 2b, artikkel 33 nr. 7, artikkel 51 nr. 6 og artikkel 54 nr. 3 skal tre i 

kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelser innen en frist på tre måneder etter at 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før denne fristen har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre innsigelse. Fristen forlenges med tre måneder på Europaparlamentets 

eller Rådets initiativ.» 

9) I artikkel 51 gjøres følgende endringer: 

a) Nye numre skal lyde: 

«4a. En indeksleverandør kan fortsette å levere en eksisterende referanseverdi som er anerkjent som en kritisk 

referanseverdi ved en gjennomføringsrettsakt vedtatt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 20, inntil  

31. desember 2021 eller, dersom indeksleverandøren inngir en søknad om godkjenning i samsvar med nr. 1, inntil en 

slik godkjenning eventuelt blir avslått. 

4b. En eksisterende referanseverdi som er anerkjent som en kritisk referanseverdi ved en gjennomføringsrettsakt 

vedtatt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 20, kan anvendes i eksisterende og nye finansielle instrumenter eller i 

finansielle kontrakter eller til å måle et investeringsfonds resultater inntil 31. desember 2021 eller, dersom 

indeksleverandøren inngir en søknad om godkjenning i samsvar med nr. 1, inntil en slik godkjenning eventuelt blir 

avslått.» 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Med mindre Kommisjonen har vedtatt en beslutning om likeverdighet som nevnt i artikkel 30 nr. 2 eller 3, eller 

med mindre en administrator er anerkjent i henhold til artikkel 32 eller en referanseverdi er godkjent i henhold til 

artikkel 33, skal enheter under tilsyn, for en referanseverdi som leveres av en administrator som er lokalisert i en 

tredjestat, og der referanseverdien allerede brukes i Unionen som referanse for finansielle instrumenter, finansielle 

kontrakter eller målinger av et investeringsfonds resultater, tillates å bruke denne referanseverdien i Unionen bare for 

slike finansielle instrumenter, finansielle kontrakter og målinger av et investeringsfonds resultater som allerede viser 

til referanseverdien i Unionen før 31. desember 2021, eller som tilføyer en henvisning til denne referanseverdien før 

nevnte dato.» 

10) I artikkel 54 skal nye numre lyde: 

«4. Senest 31. desember 2022 skal Kommisjonen gjennomgå minstestandardene for EU-referanseverdier for 

klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen for å sikre at utvalget av underliggende eiendeler er 

i samsvar med miljømessig bærekraftige investeringer som definert i en unionsomfattende ramme. 

5. Innen 31. desember 2022 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om virkningen av 

denne forordning og gjennomførbarheten av en «ESG-referanseverdi», idet det tas hensyn til den løpende utviklingen av 

bærekraftindikatorer og metodene som benyttes for å måle dem. Rapporten skal eventuelt følges av et regelverksforslag. 

6. Senest 1. april 2020 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om virkningen av 

denne forordning på anvendelsen av tredjestaters referanseverdier i Unionen, herunder hvordan tredjestaters 

administratorer av referanseverdier har benyttet seg av godkjenning, anerkjennelse eller likeverdighet, og om mulige 

mangler i den nåværende rammen. Rapporten skal inneholde en analyse av konsekvensene av anvendelsen av artikkel 51 

nr. 4a, 4b og 4c på Unionens og tredjestaters administratorer av referanseverdier, herunder med hensyn til like 

konkurransevilkår. Rapporten skal særlig vurdere om det er behov for å endre denne forordning, og skal om nødvendig 

følges av et forslag til regelverk.» 

11) Vedleggene endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Den er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg onsdag 27. november 2019. 

For Europaparlamentet 

D. M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

T. TUPPURAINEN 

Formann 
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VEDLEGG 

Nytt vedlegg skal lyde: 

«VEDLEGG III 

EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen 

Metode for EU-referanseverdier for klimaomstilling 

1) Administratoren av en EU-referanseverdi for klimaomstilling skal formalisere, dokumentere og offentliggjøre enhver 

metode som brukes for å beregne referanseverdien, ved å gi følgende opplysninger og samtidig sikre fortrolighet og 

beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/943(*): 

a) Listen over de viktigste bestanddelene av referanseverdien. 

b) Alle kriterier og metoder, herunder utvelgelses- og vektingsfaktorer, parametrer og tilnærmingsverdier, som brukes i 

referanseverdimetoden. 

c) Kriteriene som anvendes for å utelukke eiendeler eller selskaper med et karbonavtrykk eller et nivå av fossile reserver 

som er uforenlig med inklusjon i referanseverdien. 

d) Kriterier for fastsettelse av avkarboniseringsforløpet. 

e) Datatypen og kilden til dataene som brukes til å fastsette avkarboniseringsforløpet for følgende: 

i) CO2-utslipp fra anvendelsesområde 1, det vil si utslipp fra kilder som er kontrollert av selskapet som utsteder de 

underliggende eiendelene. 

ii) CO2-utslipp fra anvendelsesområde 2, det vil si utslipp fra forbruket av kjøpt elektrisitet, damp eller andre 

energikilder generert oppstrøms fra selskapet som utsteder de underliggende eiendelene. 

iii) CO2-utslipp fra anvendelsesområde 3, det vil si alle indirekte utslipp som ikke omfattes av punkt i) og ii), og som 

forekommer i det innberettende selskapets verdikjede, herunder både oppstrøms- og nedstrømsutslipp, særlig for 

sektorer med stor påvirkning på klimaendringene og tiltakene for å motvirke dem. 

iv) Hvorvidt dataene bygger på metodene for produkters miljøavtrykk (Product Environmental Footprint, PEF) og 

organisasjoners miljøavtrykk (Organisation Environmental Footprint, OEF) som definert i nr. 2 bokstav a) og b) i 

kommisjonsrekommandasjon 2013/179/EU eller på globale standarder som dem fra Rådet for finansiell stabilitets 

innsatsgruppe for klimarelaterte finansielle opplysninger. 

f) Indeksporteføljens samlede CO2-utslipp. 

Når en morindeks brukes til å utvikle en EU-referanseverdi for klimaomstilling, skal trackingfeilen mellom EU-

referanseverdien for klimaomstilling og morindeksen offentliggjøres. 

Når en morindeks brukes til å utvikle en EU-referanseverdi for klimaomstilling, skal forholdet mellom markedsverdien til 

verdipapirene i EU-referanseverdien for klimaomstilling og markedsverdien til verdipapirene i morindeksen offentliggjøres. 

Metode for EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen 

2) I tillegg til punkt 1 bokstav a), punkt 1 bokstav b) og punkt 1 bokstav c) skal administratoren av en EU-referanseverdi for 

tilpasning til Paris-avtalen angi formelen eller beregningen som brukes til å fastslå om utslippene er i tråd med målene i 

Paris-avtalen, og samtidig sikre fortrolighet og beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger 

(forretningshemmeligheter) som definert i direktiv (EU) 2016/943. 

Endringer av metoden 

3) Administratorer av EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen skal 

vedta framgangsmåter for å innføre endringer av sin metode. De skal offentliggjøre disse framgangsmåtene og eventuelle 

foreslåtte endringer av sin metode samt begrunnelsen for disse endringene. Disse framgangsmåtene skal være i samsvar 

med det overordnede målet om at referanseverdiberegninger er forenlige med artikkel 3 nr. 1 punkt 23a og 23b. Disse 

framgangsmåtene skal 
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a) fastsette en klar frist for forhåndsvarsel som gir brukerne av referanseverdiene tilstrekkelig mulighet til å analysere og 

kommentere virkningen av de foreslåtte endringene, idet det tas hensyn til administratorens vurdering av de allmenne 

omstendighetene, 

b) gi brukerne av referanseverdiene mulighet til å kommentere disse endringene og administratorene mulighet til å reagere 

på disse kommentarene, og kommentarene skal gjøres tilgjengelige etter en eventuell høringsperiode, med mindre det 

er anmodet om fortrolighet. 

4) Administratorer av EU-referanseverdier for klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen skal 

regelmessig gjennomgå sine metoder minst en gang i året for å sikre at deres referanseverdier pålitelig gjenspeiler de 

fastsatte målene, og de skal ha på plass en prosess for å ta alle relevante brukeres synspunkter i betraktning. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/943 av 8. juni 2016 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige 

forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot ulovlig tilegnelse, bruk og formidling (EUT L 157 av 15.6.2016, 

s. 1).» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1274 

av 29. juli 2019 

om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for referanseverdier i Australia i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes som 

referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater, og om 

endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU og forordning (EU) nr. 596/2014(1), særlig artikkel 30, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) 2016/1011 innføres en felles ramme for å sikre nøyaktigheten og integriteten til indekser som 

brukes som referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds 

resultater i Unionen. 

2) Nevnte forordning får anvendelse fra 1. januar 2018, og administratorer fra tredjestater omfattes av en overgangsperiode 

som muliggjør bruk av tredjestaters referanseverdier i Unionen. Etter utløpet av overgangsperioden kan en 

referanseverdi eller en kombinasjon av referanseverdier som leveres av en administrator etablert i en tredjestat, brukes i 

Unionen bare dersom referanseverdien og administratoren inngår i registeret som vedlikeholdes av Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA), etter at Kommisjonen har vedtatt en beslutning om likeverdighet, 

eller etter en anerkjennelse eller godkjenning fra vedkommende myndigheter. 

3) Kommisjonen gis myndighet til å vedta gjennomføringsbeslutninger der det fastslås at den rettslige og tilsynsmessige 

rammen i en tredjestat med hensyn til særlige administratorer eller særlige referanseverdier eller familier av 

referanseverdier er likeverdig med kravene i forordning (EU) 2016/1011. Ved vurderingen av en slik likeverdighet tar 

Kommisjonen hensyn til om den rettslige rammen og tilsynspraksis i en tredjestat sikrer samsvar med IOSCO-

prinsippene for finansielle referanseverdier eller, dersom det er relevant, med IOSCO-prinsippene for byråer som 

rapporterer oljepriser («PRA-er»), og at slike særlige administratorer eller særlige referanseverdier eller familier av 

referanseverdier er underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. 

4) Referanseverdier som Australian Bank Bill Swap Rate og S&P/ASX 200 Index administreres i Australia og brukes i 

Unionen av en rekke enheter under tilsyn. Som følge av dette foretok Kommisjonen en vurdering av referanse-

verdiordningen i Australia. 

5) Den rettslige rammen for opprettelse av, tilsyn med og administrering av referanseverdier i Australia omfatter en 

lisensieringsordning og gir Australian Securities and Investments Commission (ASIC) myndighet. Den krever også at 

administratorer av betydningsfulle referanseverdier skaffer seg en lisens som administrator av referanseverdier fra 

ASIC. For referanseverdier som ikke er erklært som betydningsfulle av ASIC, gir den rettslige rammen i Australia 

administratorer mulighet til å tilslutte seg de nasjonale rammereglene ved å søke om lisens fra ASIC i samsvar med 

avsnitt 908BD i Corporations Act, noe som gjør at de vil omfattes av ASICs regler for administratorer og bidragsytere. 

6) ASIC-lisensinnehavere er underlagt lisensvilkårene og en rekke lovgivningsmessige krav. Rettslig bindende krav for 

administratorer er fastsatt i Corporations Act 2001 (heretter kalt «Corporations Act»), ASIC Financial Benchmark 

(Administration) Rules 2018 og ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018. ASIC Regulatory Guide 268 – 

Licensing regime for financial benchmark administrators («RG 268») inneholder ytterligere veiledning for 

administratorer av referanseverdier. Del 7.5B i Corporations Act (som endret ved Treasury Laws Amendment  

(2017 Measures No 5) Act 2018) gjennomfører den rettslige rammen for regulering av finansielle referanseverdier.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 9 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1. 

2020/EØS/80/49 
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7) I samsvar med avsnitt 908AC i Corporations Act kan ASIC ved en rettsakt erklære at en finansiell referanseverdi er en 

betydningsfull referanseverdi. Bare de referanseverdiene som oppfyller kriteriene fastsatt i Corporations Act, kan 

betegnes som betydningsfulle referanseverdier. ASIC skal forsikre seg om at i) referanseverdien er systemviktig for det 

australske finanssystemet, eller ii) det er en betydelig risiko for finansielle spredningsvirkninger eller systemisk 

ustabilitet i Australia dersom tilgangen til eller integriteten til referanseverdien forstyrres, eller iii) det vil ha en vesentlig 

innvirkning på ikke-profesjonelle investorer eller storinvestorer i Australia dersom tilgangen til eller integriteten til 

referanseverdien forstyrres. 

8) ASIC har erklært en rekke finansielle referanseverdier som betydningsfulle referanseverdier ved hjelp av ASIC 

Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. Denne beslutningen er begrenset til admini-

stratorene av de referanseverdiene som er oppført i seneste gjeldende versjon av ASIC Corporations (Significant 

Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. Denne beslutningen omfatter ikke administratorer av finansielle 

referanseverdier som er berettiget til unntak fra virkeområdet for forordning (EU) 2016/1011 i samsvar med artikkel 2 

nr. 2 i nevnte forordning. 

9) ASIC kan utstede en lisens til en administrator av referanseverdier for én eller flere finansielle referanseverdier. ASIC 

skal ta hensyn til faktorene angitt i avsnitt 908BO(2) i Corporations Act når den treffer beslutning om å tildele en lisens, 

pålegge, endre eller tilbakekalle lisensvilkår, endre en lisens eller midlertidig eller varig oppheve en lisens. En person 

anses å ha begått en lovovertredelse dersom vedkommende administrerer (eller hevder å administrere) en betydningsfull 

referanseverdi uten å inneha en lisens som administrator av referanseverdier som angir den finansielle referanseverdien. 

10) ASIC har vedtatt ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 («Administration Rules») i henhold til 

avsnitt 908CA i Corporations Act og ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018 («Compelled Rules») i 

henhold til avsnitt 908CD i Corporations Act. Administration Rules fastsetter krav til administratorer av referanse-

verdier som er lisensinnehavere, og til bidragsytere, herunder styrings- og tilsynskrav, krav ved utkontraktering, krav til 

beskyttelse mot interessekonflikter, krav til utforming av referanseverdier og metodekrav samt krav til inndata. 

Compelled Rules regulerer den obligatoriske genereringen eller administreringen av en betydningsfull referanseverdi 

eller obligatoriske bidrag til en betydningsfull finansiell referanseverdi. 

11) Under utarbeidingen av Administration Rules tok ASIC hensyn til IOSCO-prinsippene for finansielle referanseverdier i 

samsvar med avsnitt 908CK i Corporations Act. ASIC vurderte i tillegg de rettslige og tilsynsmessige rammene med 

hensyn til referanseverdier i tredjestater, herunder forordning (EU) 2016/1011, samt andre australske ordninger for 

finansiell lisensiering. 

12) I begrunnelsen til Administration Rules beskrives det hvordan ASICs Administration Rules og Compelled Rules 

gjenspeiler IOSCO-prinsippene. Nærmere bestemt angir Administration Rules at regel 2.1.2 tilsvarer IOSCO-

prinsippene om styringsordninger for finansielle referanseverdier. Regel 2.1.3 tilsvarer IOSCO-prinsippene om 

overvåking av tredjeparter som er involvert i generering eller administrering av hver finansielle referanseverdi som er 

angitt i lisensinnehaverens lisens som administrator av referanseverdier. Regel 2.1.4 tilsvarer IOSCO-prinsippene om 

interessekonflikter for administratorer av finansielle referanseverdier. Regel 2.2.1 tilsvarer IOSCO-prinsippene om 

utforming av referanseverdier Regel 2.2.2 tilsvarer IOSCO-prinsippene om datatilstrekkelighet og interne kontroller for 

datainnsamling. Regel 2.2.3 tilsvarer IOSCO-prinsippene om innholdet av metodene som brukes til å fastsette 

finansielle referanseverdier. Underregel 2.2.4(1) tilsvarer IOSCO-prinsippene om endringer i metodene som brukes til å 

fastsette finansielle referanseverdier. Regel 2.3.1 tilsvarer IOSCO-prinsippene om kontrollrammen for administratorer 

med hensyn til risikostyring samt sentrale krav i andre australske lisensieringsordninger. Regel 2.4.1 tilsvarer IOSCO-

prinsippene om planlegging av overføring eller opphør av en lisensiert referanseverdi. Regel 2.5.1 tilsvarer IOSCO-

prinsippene om «Submitter Code of Conduct». Avslutningsvis tilsvarer regel 2.6.1 IOSCO-prinsippene om 

gjennomsiktighet med hensyn til fastsettelse av referanseverdier. 

13) ASIC gir dessuten reguleringsmessig veiledning (RG 268) for enheter som omfattes av Administration Rules og 

Compelled Rules. Den fastsetter ASICs fortolkning av loven og gir praktisk veiledning om hvordan enheter kan 

oppfylle sine forpliktelser i henhold til loven. 

14) Kommisjonen konkluderer derfor med at de bindende kravene med hensyn til administratorer av betydningsfulle 

referanseverdier som er angitt i ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, er 

likeverdige med de tilsvarende kravene i forordning (EU) 2016/1011.  
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15) Artikkel 30 i forordning (EU) 2016/1011 krever også at kravene er underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving i tredjestaten. 

16) Administratorer av referanseverdier med lisens i Australia er underlagt løpende tilsyn og overvåking av ASIC. Avsnitt 

908AF i Corporations Act fastsetter at ASIC er ansvarlig for tilsynet med lisensierte finansielle referanseverdier. ASIC 

har også ansvaret for å sikre at administratorer av referanseverdier overholder sine forpliktelser i henhold til 

Corporations Act, Administration Rules og Compelled Rules, og i den forbindelse foretar ASIC periodiske vurderinger 

av hvordan administrator av referanseverdier overholder sine lisensforpliktelser. 

17) Avsnitt 908BQ i Corporations Act og regel 2.8.1 i Administration Rules krever at administratorer av referanseverdier 

underretter ASIC om visse forhold, herunder når lisensinnehaveren har unnlatt å overholde eller ikke lenger kan 

overholde sine lovbestemte forpliktelser. ASIC kan vurdere lisensinnehaveres overholdelse av Corporations Act og 

Administration Rules i samsvar med avsnitt 908BR og 908BS i Corporations Act og regel 2.8.2 og 2.8.3 i 

Administration Rules. ASIC kan også be om en rapport om ethvert forhold i samsvar med avsnitt 908BV i Corporations 

Act og be om en revisjonsredegjørelse vedrørende lisensinnehaverens rapport om disse forholdene. Avsnitt 908BW i 

Corporations Act gir ASIC myndighet til å utarbeide vurderingsrapporter, dele disse rapportene med visse australske 

offentlige organer når det er nødvendig, og offentliggjøre disse rapportene. 

18) Dersom en administrator av referanseverdier ikke overholder sine lovbestemte forpliktelser, kan ASIC i henhold til 

avsnitt 908BT i Corporations Act utstede en skriftlig instruks til en lisensinnehaver om å treffe bestemte tiltak som 

ASIC mener vil sikre at lisensinnehaveren overholder disse forpliktelsene. Dersom lisensinnehaveren unnlater å 

etterkomme nevnte skriftlige instruks, kan ASIC bringe saken inn for en domstol, som så kan kreve at lisensinnehaveren 

overholder ASICs retningslinjer. I henhold til avsnitt 908CH og 908CI i Corporations Act kan ASIC utstede 

meddelelser om overtredelse eller godta forpliktende tilsagn fra administratorer som har unnlatt å oppfylle sine 

lovbestemte krav. Avsnitt 908CG i Corporations Act fastsetter en ramme der en administrator som angivelig ikke har 

overholdt Administration Rules, som et alternativ til en sivil rettssak kan betale en bot, vedta eller innføre 

utbedringstiltak (herunder utdanningsprogrammer) eller godta andre sanksjoner enn betaling av en bot. ASIC kan også 

under visse omstendigheter midlertidig oppheve eller tilbakekalle en lisens i henhold til avsnitt 908BI og 908BJ i 

Corporations Act. 

19) I henhold til Compelled Rules kan ASIC, dersom den anser det for å være i allmennhetens interesse, pålegge en 

lisensinnehaver å fortsette å generere eller administrere en betydningsfull referanseverdi eller å generere eller 

administrere en betydningsfull referanseverdi på en bestemt måte, herunder ved å endre metoden som brukes til å 

generere eller administrere en betydningsfull referanseverdi. Compelled Rules gir også ASIC mulighet til å pålegge en 

bidragsyter å levere data eller opplysninger til en lisensinnehaver for å generere eller administrere en betydningsfull 

referanseverdi eller til ASIC for formål knyttet til generering eller administrering av en betydningsfull referanseverdi. 

20) Kommisjonen konkluderer derfor med at de bindende kravene med hensyn til administratorer av referanseverdier som er 

erklært som betydningsfulle referanseverdier av ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 

2018/420, er underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

21) EUs administratorer av referanseverdier trenger ikke å inneha en lisens for at deres referanseverdier skal kunne brukes i 

Australia, med mindre en referanseverdi utpekes som en betydningsfull referanseverdi av ASIC eller en administrator av 

referanseverdier frivillig søker om lisens i Australia. ASIC har underrettet Kommisjonen om at den ikke har til hensikt å 

utpeke noen EU-referanseverdier som betydningsfulle. 

22) Denne beslutningen vil bli supplert med samarbeidsordninger for å sikre effektiv utveksling av opplysninger og 

samordning av tilsynsvirksomheten mellom ESMA og ASIC. 

23) Denne beslutningen er basert på vurderingen av de gjeldende rettslig bindende kravene for referanseverdier i Australia 

på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutningen. Kommisjonen vil fortsatt regelmessig overvåke 

markedsutviklingen, utviklingen i den rettslige og tilsynsmessige rammen for referanseverdier og effektiviteten av 

tilsynssamarbeidet i forbindelse med overvåking og håndheving av disse kravene for å sikre at de kravene som ligger til 

grunn for denne beslutningen, løpende oppfylles. 

24) Denne beslutningen berører ikke Kommisjonens myndighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse dersom 

relevant utvikling gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere denne beslutningen på nytt. 
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25) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 30 i forordning (EU) 2016/1011 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Australia som 

gjelder for administratorer av finansielle referanseverdier som er erklært som betydningsfulle referanseverdier ved hjelp av 

ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, som fastsatt i den seneste gjeldende versjonen, 

anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) 2016/1011 og som underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft 20 dager etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1275 

av 29. juli 2019 

om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for referanseverdier i Singapore i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes som 

referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater, og om endring av 

direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU og forordning (EU) nr. 596/2014(1), særlig artikkel 30, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) 2016/1011 innføres en felles ramme for å sikre nøyaktigheten og integriteten til indekser som brukes 

som referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle investeringsfonds resultater i 

Unionen. 

2) Nevnte forordning får anvendelse fra 1. januar 2018, og administratorer fra tredjestater omfattes av en overgangsperiode 

som muliggjør bruk av tredjestaters referanseverdier i Unionen. Etter utløpet av overgangsperioden kan en referanseverdi 

eller en kombinasjon av referanseverdier som leveres av en administrator etablert i en tredjestat, brukes i Unionen bare 

dersom referanseverdien og administratoren inngår i registeret som vedlikeholdes av Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA), etter at Kommisjonen har vedtatt en beslutning om likeverdighet, eller etter en 

anerkjennelse eller godkjenning fra vedkommende myndigheter. 

3) Kommisjonen gis myndighet til å vedta gjennomføringsbeslutninger der det fastslås at den rettslige og tilsynsmessige 

rammen i en tredjestat med hensyn til særlige administratorer eller særlige referanseverdier eller familier av 

referanseverdier er likeverdig med kravene i forordning (EU) 2016/1011. Ved vurderingen av en slik likeverdighet tar 

Kommisjonen hensyn til om den rettslige rammen og tilsynspraksis i en tredjestat sikrer samsvar med IOSCO-prinsippene 

for finansielle referanseverdier eller, dersom det er relevant, med IOSCO-prinsippene for byråer som rapporterer oljepriser 

(«PRA-er»), og at slike særlige administratorer eller særlige referanseverdier eller familier av referanseverdier er underlagt 

løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving i nevnte tredjestat. 

4) Referanseverdier som Singapore Interbank Offered Rates (SIBOR) og Singapore Dollar Swap Offer Rate (SOR) 

administreres i Singapore og brukes i Unionen av en rekke enheter under tilsyn. Som følge av dette foretok Kommisjonen 

en vurdering av referanseverdiordningen i Singapore. 

5) I Securities and Futures Act (SFA) og Securities and Futures (Financial Benchmarks) Regulations 2018 («SFA Benchmarks 

Regulations») fastsettes de rettslige og tilsynsmessige rammene i Singapore for administratorer av utpekte referanseverdier 

og bidragsytere til disse referanseverdiene. Ved utarbeidingen av kravene i henhold til SFA og SFA Benchmarks 

Regulations tok Monetary Authority of Singapore (MAS) hensyn til utenlandske referanseverdiordninger, herunder 

forordning (EU) 2016/1011. 

6) I del VIAA i SFA innføres en reguleringsordning der alle administratorer av referanseverdier og bidragsytere til en utpekt 

referanseverdi må innhente tillatelse fra MAS som Authorised Benchmark Administrator (ABA) eller Authorised 

Benchmark Submitter (ABS). Det er særlige forpliktelser for ABA og ABS, og det er krav som gjelder pålagt 

administrering av og innsending til en utpekt referanseverdi. SFA gir dessuten MAS lovgivningsmyndighet. Reglene som 

MAS har gjennomført, er rettslig bindende.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2019, s. 13 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2016, s. 1. 

2020/EØS/80/50 
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7) I avsnitt 2 i SFA defineres en finansiell referanseverdi som en pris, en kurs, en indeks eller en verdi som i) fastsettes 

regelmessig ved anvendelse (direkte eller indirekte) av en formel eller en annen beregningsmetode på opplysninger eller 

ytringer om transaksjoner på markedet eller om markedsstatus med hensyn til ett eller flere underliggende forhold, ii) gjøres 

tilgjengelig for offentligheten (enten vederlagsfritt eller mot betaling) og iii) brukes som referanse for å fastsette renten eller 

andre beløp som skal betales på innskudd eller kredittfasiliteter, for å fastsette prisen på eller verdien av et 

investeringsprodukt eller for å måle resultatet til ethvert produkt som tilbys av en person i henhold til det som er fastsatt i 

forordninger. 

8) I samsvar med avsnitt 123B i SFA kan MAS, gjennom en beslutning i landets kunngjøringsblad, utpeke en finansiell 

referanseverdi som en utpekt referanseverdi. MAS kan gjøre dette dersom den anser det godtgjort at i) den finansielle 

referanseverdien er systemviktig for finanssystemet i Singapore, ii) et avbrudd i fastsettelsen av den finansielle 

referanseverdien kan påvirke offentlighetens tillit til referanseverdien eller til finanssystemet i Singapore, iii) fastsettelsen 

av den finansielle referanseverdien kan være mottakelig for manipulering eller iv) det er i offentlighetens interesse å gjøre 

dette. 

9) MAS har utpekt finansielle standardverdier ved hjelp av Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018, som 

fastsatt i henhold til avsnitt 123B i SFA. Denne beslutningen er begrenset til administratorene av de referanseverdiene som 

er oppført i seneste gjeldende versjon av Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order. Denne beslutningen 

omfatter ikke administratorer av finansielle referanseverdier som er berettiget til unntak fra virkeområdet for forordning 

(EU) 2016/1011 i samsvar med artikkel 2 nr. 2 i nevnte forordning. 

10) I henhold til SFA (særlig avsnitt 123D og 123ZC) må både administratorer og innsendere av utpekte referanseverdier ha 

tillatelse, med mindre de er unntatt. MAS kan ta hensyn til faktorene fastsatt i avsnitt 123F(5), 123F(6), 123F(8), 123J(1), 

123J(6) i SFA og bestemmelse 4(1) i SFA Benchmarks Regulations når den fatter beslutning om å gi en tillatelse eller 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle en tillatelse for en ABA. MAS kan også pålegge, endre eller tilbakekalle vilkår eller 

restriksjoner på en ABA i henhold til avsnitt 123F(2) og 123F(3) i SFA. En person begår en lovovertredelse dersom 

vedkommende administrerer eller hevder å administrere en utpekt referanseverdi uten å ha tillatelse, med mindre personen 

er unntatt fra dette kravet. 

11) I samsvar med avsnitt 123O i SFA må administratorer av referanseverdier utstede en kode for hver utpekte referanseverdi, 

som fastsetter de standardene som skal opprettholdes av hver innsender til den utpekte referanseverdien. Dette krever også 

at det opprettes en tilsynskomité i henhold til bestemmelse 8 i SFA Benchmarks Regulations, som skal foreta periodiske 

gjennomgåelser av omfanget av, utformingen av og metoden for den utpekte referanseverdien og av ordningene for å lette 

administreringen av en utpekt referanseverdi. 

12) I henhold til avsnitt 123J(4) og 123ZZB i SFA kan MAS pålegge en ABA å fortsette å administrere en utpekt 

referanseverdi. I henhold til avsnitt 123F(2) og 123F(3) i SFA kan MAS pålegge en ABA betingelser knyttet til prosessen 

for å fastsette den utpekte referanseverdien. I henhold til avsnitt 123ZI(1) og 123ZJ(1) i SFA kan MAS pålegge enhver 

person å være en innsender til en utpekt referanseverdi ved å utpeke personen som en Designated Benchmark Submitter 

(DBS). MAS må ta hensyn til faktorene angitt i avsnitt 123ZI(2) og 123ZI(3) i SFA når den treffer beslutning om å utpeke 

en person som DBS eller trekke tilbake utpekingen. En DBS er underlagt samme løpende forpliktelser som en ABS. 

13) Del VIAA i SFA og SFA Benchmarks Regulations gjenspeiler stort sett IOSCO-prinsippene for finansielle 

referanseverdier. En administrator er først og fremst ansvarlig for alle aspekter ved administreringen av en utpekt 

referanseverdi og er underlagt lovbestemte krav i henhold til SFA og SFA Benchmarks Regulations. Dersom en 

administrator utkontrakterer funksjoner til en tredjepart, må den overholde retningslinjene for utkontraktering («Guidelines 

on Outsourcing») utstedt av MAS. Alt dette gjenspeiler IOSCO-prinsippene om administratorens overordnede ansvar og 

overvåking av tredjeparter. 

14) I avsnitt 123A i SFA fastslås det at formålet med reguleringsordningen er å fremme en rettferdig og gjennomsiktig 

fastsettelse av finansielle referanseverdier og å redusere systemrisikoene. I tråd med dette krever avsnitt 123P i SFA at det 

opprettholdes styringsordninger som gjør at den utpekte referanseverdien kan fastsettes på en rettferdig og effektiv måte 

som gjenspeiler det generelle prinsippet om å unngå interessekonflikter for administratorer. Videre bør det sikres at 

systemene og kontrollene knyttet til utførelsen av virksomheten med å administrere en utpekt referanseverdi er egnede og 

tilstrekkelige for omfanget og arten av virksomheten og gjenspeiler IOSCO-prinsippet om kontrollramme for 

administratorer.  
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15) Ettersom SFA også krever en kode for hver utpekte referanseverdi, som administratoren skal innhente skriftlig godkjenning 

fra MAS for, og at det opprettes en tilsynskomité som skal foreta periodiske gjennomgåelser av virkeområdet for og 

hensiktsmessigheten til definisjonene av, utformingen av og metoden for den utpekte referanseverdien, gjenspeiles derfor 

prinsippene om gjennomsiktighet, metodikk, internt tilsyn og periodisk gjennomgåelse samt atferdsregler for innsendere. 

16) Med hensyn IOSCO-prinsippet om overføring gjør avsnitt 123J det mulig for MAS å avslå å tilbakekalle tillatelsen for en 

ABA dersom dette ikke er i allmennhetens interesse. Avsnitt 123S i SFA sammen med bestemmelse 13 i SFA Benchmarks 

Regulations og Notice on Submission of Periodic Reports for Benchmark Administrators tilsvarer IOSCO-prinsippet om 

revisjoner. Avsnitt 123R i SFA og bestemmelse 12 i SFA Benchmarks Regulations med hensyn til administratorer av 

referanseverdier og avsnitt 123ZN(1) i SFA og bestemmelse 20 i SFA Benchmarks Regulations med hensyn til innsendere 

til referanseverdier tilsvarer IOSCO-prinsippet om revisjonsspor. Avsnitt 123V og 123ZR i SFA tilsvarer IOSCO-

prinsippet om samarbeid med reguleringsmyndigheter. 

17) Det kan derfor konkluderes med at de bindende kravene med hensyn til administratorer av finansielle referanseverdier som 

er utpekt som utpekte referanseverdier i henhold til Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order, er likeverdige 

med de tilsvarende kravene i forordning (EU) 2016/1011. 

18) Artikkel 30 i forordning (EU) 2016/1011 krever også at de bindende kravene skal være underlagt løpende effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving i tredjestaten. 

19) Regulerte administratorer og innsendere er underlagt løpende tilsyn og overvåking av MAS i Singapore. MSA har ansvaret 

for å sikre at regulerte administratorer og innsendere overholder sine forpliktelser i henhold til SFA og SFA Benchmarks 

Regulations, og i den forbindelse foretar MSA periodiske vurderinger av hvordan regulerte administratorer og innsendere 

overholder sine forpliktelser. I sin vurdering kan MAS ta hensyn til alle opplysninger og rapporter som den anser som 

egnet. I avsnitt 123O–123V i SFA beskrives de generelle forpliktelsene, og i avsnitt 123F(4) og 123K(6) i SFA er det 

fastsatt at administratorer må overholde alle vilkår som er knyttet til deres tillatelse eller unntak. I henhold til avsnitt 

123ZZA og 123ZZB i SFA kan MAS fastsette ytterligere bestemmelser og instrukser som administratorene er pålagt å 

overholde. 

20) Avsnitt 123Q(1) og 123S i SFA og bestemmelse 11, 13(1) og 13(2) i SFA Benchmarks Regulations krever at 

administratorer underretter MAS om visse forhold, herunder når administratoren har unnlatt å overholde sine lovbestemte 

forpliktelser. MAS har fullmakt til å innhente opplysninger som gjør det mulig å vurdere lisensinnehaveres overholdelse av 

SFA. 

21) Avsnitt 123ZZB i SFA gir MAS myndighet til å utstede instrukser til administratorer, som kan omfatte å pålegge 

administratoren å gi MAS en rapport om bestemte forhold, herunder en revisjonsredegjørelse vedrørende rapporten om 

disse forholdene. Avsnitt 150 og 150A i SFA gir MAS myndighet til å inspisere en administrator og eventuelt å dele 

rapporten med utenlandske reguleringsmyndigheter. 

22) Dersom en administrator av referanseverdier ikke overholder sine lovbestemte forpliktelser, kan MAS utstede instrukser i 

henhold til avsnitt 123ZZB i SFA for å iverksette angitte tiltak for å rette opp forholdet. MAS kan irettesette en 

administrator i henhold til avsnitt 334 i SFA og/eller pålegge vilkår eller restriksjoner på forretningsvirksomheten eller 

virksomheten til administratoren av referanseverdier i henhold til avsnitt 123F(3) og 123K(4) i SFA. MAS kan også 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle en tillatelse eller et unntak under visse omstendigheter [se avsnitt 123J(1), 123J(2), 

123J(6), 123N(1) og 123N(3)]. MAS kan i tillegg utstede et forbud mot en administrator i henhold til avsnitt 123ZZC(1) i 

SFA. Dessuten er manglende overholdelse av kravene i henhold til SFA en lovovertredelse. SFA inneholder bestemmelser 

om sanksjoner ved manglende overholdelse av kravene. 

23) Til slutt krever artikkel 4(n) i Form 7, som er utstedt i henhold til avsnitt 123E(2) i SFA «Application for Authorisation as 

an Authorised Benchmark Administrator», overholdelse av IOSCO-prinsippene som et av kriteriene for å være Authorised 

Benchmark Administrator. MAS gjennomgår retningslinjene og framgangsmåtene, rammene og kontrollene til 

administratoren av referanseverdier som del av gjennomgåelsen av en søknad om tillatelse eller unntak fra en administrator 

av referanseverdier. Avsnitt 123P(1)(a) i SFA krever også at en administrator av en utpekt referanseverdi skal håndtere 

enhver risiko i forbindelse med dens forretningsvirksomhet og drift med forsiktighet. 

24) Kommisjonen konkluderer derfor med at de bindende kravene med hensyn til administratorer av finansielle 

referanseverdier som er utpekt som utpekte referanseverdier i henhold til Securities and Futures (Designated Benchmarks) 

Order, er underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 
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25) EUs administratorer av referanseverdier trenger ikke å inneha en lisens for at deres referanseverdier skal kunne brukes i 

Singapore, med mindre en referanseverdi utpekes som en utpekt referanseverdi av MAS. MAS har underrettet 

Kommisjonen om sin vurdering om at ingen av EUs referanseverdier oppfyller kriteriene for å være en utpekt 

referanseverdi i Singapore. 

26) Denne beslutningen vil bli supplert med samarbeidsordninger for å sikre effektiv utveksling av opplysninger og samordning 

av tilsynsvirksomheten mellom ESMA og MAS. 

27) Denne beslutningen er basert på vurderingen av de gjeldende rettslig bindende kravene for referanseverdier i Singapore på 

tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutningen. Kommisjonen vil fortsatt regelmessig overvåke markedsutviklingen, 

utviklingen i den rettslige og tilsynsmessige rammen for referanseverdier og effektiviteten av tilsynssamarbeidet i 

forbindelse med overvåking og håndheving av disse kravene for å sikre at de kravene som ligger til grunn for denne 

beslutningen, løpende oppfylles. 

28) Denne beslutningen berører ikke Kommisjonens myndighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse dersom 

relevant utvikling gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere denne beslutningen på nytt. 

29) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ved anvendelsen av artikkel 30 i forordning (EU) 2016/1011 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Singapore som 

gjelder for administratorer av finansielle referanseverdier som er utpekt som utpekte referanseverdier ved hjelp av Securities 

and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018, som fastsatt i den seneste gjeldende versjonen, anses som likeverdige med 

kravene fastsatt i forordning (EU) 2016/1011 og som underlagt løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft 20 dager etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 29. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/1131 

av 14. juni 2017 

om pengemarkedsfond(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Pengemarkedsfond tilbyr finansinstitusjoner, foretak og offentlige myndigheter kortsiktig finansiering. Dermed bidrar 

pengemarkedsfond til å finansiere Unionens økonomi. Disse enhetene bruker sine investeringer i pengemarkedsfond 

som en virkningsfull måte å spre sin kredittrisiko og eksponering på, i stedet for utelukkende å basere seg på 

bankinnskudd. 

2) På etterspørselssiden er pengemarkedsfond kortsiktige likviditetsstyringsverktøyer som gir en høy grad av likviditet, 

diversifisering og verdistabilitet for den investerte kapitalen, kombinert med en markedsbasert avkastning. 

Pengemarkedsfond brukes hovedsakelig av foretak som ønsker en kortsiktig plassering av overskuddslikviditet. 

Pengemarkedsfond utgjør derfor en viktig forbindelse mellom tilbud av og etterspørsel etter kortsiktig likviditet. 

3) Hendelser som fant sted under finanskrisen, avdekket flere egenskaper ved pengemarkedsfond som gjør dem sårbare når 

forholdene i finansmarkedene er vanskelige, der pengemarkedsfond kan spre eller føre til økte risikoer i hele 

finanssystemet. Når prisene på de eiendelene et pengemarkedsfond har investert i, begynner å falle, særlig i situasjoner 

med markedsstress, kan pengemarkedsfondene ikke alltid holde sitt løfte om umiddelbar innløsning til kapitalverdi av 

andeler eller aksjer som pengemarkedsfondet har utstedt til investorene. Denne situasjonen, som i henhold til Rådet for 

finansiell stabilitet (FSB) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO) kan 

være særlig alvorlig for pengemarkedsfond med konstant eller stabil netto andelsverdi, kan utløse omfattende og 

plutselige innløsningsanmodninger som potensielt kan få bredere makroøkonomiske konsekvenser. 

4) Innløsningsanmodninger i stort omfang kan tvinge pengemarkedsfond til å selge en del av sine investeringseiendeler i et 

fallende marked, noe som potensielt kan bidra til en likviditetskrise. Under slike omstendigheter kan utstedere i 

pengemarkedet støte på alvorlige vanskeligheter med finansiering dersom markedene for rentebærende markedspapirer 

og andre pengemarkedsinstrumenter tørker ut. Dette kan spre seg videre i markedet for kortsiktig finansiering og føre til 

direkte og store vanskeligheter med finansieringen av finansinstitusjoner, foretak og offentlige myndigheter, og dermed 

for økonomien. 

5) Kapitalforvaltere kan med støtte fra organisatorer beslutte å bidra med skjønnsmidler for å opprettholde likviditeten og 

stabiliteten i sine pengemarkedsfond. Organisatorer blir ofte tvunget til å gi slik støtte til sine pengemarkedsfond som 

taper verdi på grunn av omdømmerisikoen og frykten for at panikken skal spre seg til organisatorenes øvrige 

virksomhet. Avhengig av pengemarkedsfondets størrelse og innløsningspresset kan organisatorenes støtte overstige 

deres lett tilgjengelige reserver. Et pengemarkedsfond bør derfor ikke motta ekstern støtte.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 169 av 30.6.2017, s. 8 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2020 av 7. februar 2020 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 255 av 6.8.2014, s. 3. 

(2) EUT C 170 av 5.6.2014, s. 50. 

(3) Europaparlamentets holdning av 5. april 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 16. mai 2017. 
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6) For å bevare integriteten og stabiliteten i det indre marked er det nødvendig å fastsette regler for pengemarkedsfonds 

virksomhet, særlig når det gjelder sammensetningen av pengemarkedsfondenes portefølje. Disse reglene har som formål 

å gjøre pengemarkedsfond mer motstandsdyktige og begrense spredningskanalene. Det er nødvendig med ensartede 

regler i hele Unionen for å sikre at pengemarkedsfond kan etterkomme innløsningsanmodninger fra investorer, særlig i 

situasjoner med markedsstress. Det er også nødvendig med ensartede regler for pengemarkedsfonds portefølje for å 

sikre at pengemarkedsfondene er i stand til å etterkomme omfattende og plutselige innløsningsanmodninger fra en stor 

gruppe investorer. 

7) Ensartede regler for pengemarkedsfond er dessuten nødvendige for å sikre et velfungerende marked for kortsiktig 

finansiering for finansinstitusjoner, for foretak som utsteder kortsiktige gjeldspapirer, og for offentlige myndigheter. De 

er også nødvendige for å sikre likebehandling av investorer i et pengemarkedsfond og for å unngå at investorer som 

innløser sent, behandles ugunstig dersom innløsning blir midlertidig utsatt, eller dersom et pengemarkedsfond blir 

avviklet. 

8) Det er nødvendig å harmonisere tilsynskravene som gjelder for pengemarkedsfond, ved å fastsette klare regler som 

pålegger pengemarkedsfond og deres forvaltere i hele Unionen direkte forpliktelser. En slik harmonisering vil gjøre 

pengemarkedsfondene til en mer stabil kilde til kortsiktig finansiering for offentlige myndigheter og 

virksomhetssektoren i hele Unionen. Det vil også sikre at pengemarkedsfond fortsetter å være et pålitelig verktøy i 

forbindelse med industriens likviditetsstyringsbehov i Unionen. 

9) Retningslinjene for en felles definisjon av europeiske pengemarkedsfond, som ble vedtatt av Komiteen av europeiske 

verdipapirtilsyn (CESR) 19. mai 2010 for å skape like konkurransevilkår for pengemarkedsfond i Unionen, hadde ett år 

etter at de trådte i kraft bare blitt anvendt av tolv medlemsstater, noe som viser at det fortsatt finnes forskjeller mellom 

de nasjonale reglene. Forskjellige nasjonale strategier løser ikke problemet med sårbarhet i pengemarkedene i Unionen, 

og reduserer ikke spredningsrisikoene, og bringer dermed det indre markeds virkemåte og stabilitet i fare, noe som ble 

tydelig under finanskrisen. De felles reglene for pengemarkedsfond som fastsettes i denne forordningen, har derfor som 

mål å sikre et høyt nivå for investorvern og å forebygge og redusere potensiell spredningsrisiko som følge av at 

investorer foretar omfattende innløsning i forbindelse med pengemarkedsfond. 

10) Uten en forordning som fastsetter regler for pengemarkedsfond, kan det fortsatt bli vedtatt avvikende tiltak på nasjonalt 

plan. Slike tiltak ville fortsette å forårsake betydelig konkurransevridning som følge av betydelige forskjeller i de 

grunnleggende standardene for investeringsbeskyttelse. Avvikende krav til porteføljesammensetning, eiendeler som det 

er tillatt å investere i, deres løpetid, likviditet og diversifisering, samt til kredittkvaliteten for utstedere og 

pengemarkedsinstrumenter, fører til ulike nivåer for investorvern på grunn av de ulike risikonivåene som er knyttet til 

investeringsforslag i forbindelse med et pengemarkedsfond. Det er derfor viktig å vedta et ensartet sett av regler for å 

unngå spredning til markedet for kortsiktig finansiering, som ville bringe stabiliteten til Unionens finansmarked i fare. 

For å redusere systemrisiko bør pengemarkedsfond med konstant netto andelsverdi (CNAV-pengemarkedsfond) bare 

drives i Unionen som offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond. 

11) De nye reglene for pengemarkedsfond bygger på europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(1), som utgjør den 

rettslige rammen for opprettelse, forvaltning og markedsføring av innretninger for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS) i Unionen, og også på europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(2), som utgjør den rettslige 

rammen for opprettelse, forvaltning og markedsføring av alternative investeringsfond (AIF-er) i Unionen. 

12) I Unionen kan innretninger for kollektiv investering drives enten som UCITS-fond, forvaltet av forvaltningsselskaper 

for UCITS-fond, eller av investeringsselskaper for UCITS-fond som er godkjent i henhold til direktiv 2009/65/EF, eller 

som AIF-er forvaltet av forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) som er godkjent eller registrert i 

henhold til direktiv 2011/61/EU. De nye reglene for pengemarkedsfond bygger på den eksisterende rettslige rammen 

som er fastsatt i de nevnte direktivene, herunder de rettsaktene som er vedtatt for gjennomføringen av dem, og bør 

derfor få anvendelse i tillegg til disse direktivene. Videre bør de forvaltnings- og markedsføringsreglene som er fastsatt i 

den eksisterende rettslige rammen, få anvendelse på pengemarkedsfond, idet det tas hensyn til hvorvidt de er UCITS-

fond eller AIF-er. Reglene for tjenesteyting over landegrensene og etableringsadgang fastsatt i direktiv 2009/65/EF 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 
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og 2011/61/EU bør også få tilsvarende anvendelse på pengemarkedsfonds virksomhet over landegrensene. Samtidig bør 

anvendelsen av en rekke regler som gjelder UCITS-fonds investeringspolitikk som fastsatt i kapittel VII i direktiv 

2009/65/EF, uttrykkelig opphøre. 

13) Harmoniserte regler bør få anvendelse på innretninger for kollektiv investering hvis egenskaper tilsvarer egenskapene til 

et pengemarkedsfond. For UCITS-fond og AIF-er som har som mål å gi avkastning i tråd med pengemarkedsrentene 

eller å bevare investeringens verdi, og som søker å nå disse målene ved å investere i kortsiktige eiendeler, for eksempel 

pengemarkedsinstrumenter eller innskudd, eller inngår omvendte gjenkjøpsavtaler eller visse derivatkontrakter 

utelukkende med det formål å sikre risikoene som er knyttet til andre investeringer i fondet, bør overholdelse av de nye 

reglene for pengemarkedsfond være obligatorisk. 

14) Pengemarkedsfondenes særegenhet skyldes en kombinasjon av eiendelene de investerer i og målene de etterstreber. 

Målet om å gi avkastning i tråd med pengemarkedsrentene og målet om å bevare en investerings verdi utelukker ikke 

hverandre. Et pengemarkedsfond kan ha ett av disse målene, eller begge målene samtidig. 

15) Målet om å gi avkastning i tråd med pengemarkedsrentene skal forstås i vid forstand. Den forventede avkastningen 

behøver ikke å være helt i tråd med EONIA, Libor, Euribor eller andre relevante pengemarkedsrenter. Et mål om å 

overgå pengemarkedsrenten med en svak margin skal ikke medføre at et UCITS-fond eller et AIF ikke omfattes av de 

nye ensartede reglene fastsatt i denne forordningen. 

16) Målet om å bevare investeringens verdi skal ikke anses som en kapitalgaranti gitt av et pengemarkedsfond. Det skal 

forstås som et mål som et UCITS-fond eller et AIF etterstreber. Et fall i verdien av investeringene innebærer ikke at 

innretningen for kollektiv investering har endret målet om å bevare en investerings verdi. 

17) Det er viktig at UCITS-fond og AIF-er som har pengemarkedsfondenes egenskaper, identifiseres som 

pengemarkedsfond, og at deres evne til løpende å overholde de nye ensartede reglene for pengemarkedsfond, uttrykkelig 

kontrolleres. For dette formålet bør vedkommende myndigheter godkjenne pengemarkedsfond. For UCITS-fond bør 

godkjenningen som pengemarkedsfond være en del av godkjenningen som UCITS-fond i samsvar med de harmoniserte 

framgangsmåtene fastsatt i direktiv 2009/65/EF. Ettersom AIF-er ikke er omfattet av harmoniserte framgangsmåter for 

godkjenning og tilsyn i henhold til direktiv 2011/61/EU, er det nødvendig å fastsette felles grunnregler for godkjenning 

som gjenspeiler de gjeldende harmoniserte reglene for UCITS-fond. Slike framgangsmåter bør sikre at forvalteren av et 

AIF som er godkjent som et pengemarkedsfond, er en AIF-forvalter som er godkjent i samsvar med direktiv 

2011/61/EU. 

18) For å sikre at alle innretninger for kollektiv investering som har pengemarkedsfondenes egenskaper, omfattes av de nye 

felles reglene for pengemarkedsfond, bør bruken av betegnelsen «pengemarkedsfond», eller enhver annen betegnelse 

som gir inntrykk av at en innretning for kollektiv investering har pengemarkedsfondenes egenskaper, forbys, med 

mindre denne innretningen er godkjent som et pengemarkedsfond i henhold til denne forordningen. For å hindre at 

reglene i denne forordningen omgås, bør vedkommende myndigheter overvåke markedspraksisene til innretninger for 

kollektiv investering som er etablert eller markedsføres innenfor sin jurisdiksjon, for å kontrollere at de ikke misbruker 

betegnelsen «pengemarkedsfond» eller antyder at de er et pengemarkedsfond uten å overholde den nye rettslige 

rammen. 

19) Ettersom UCITS-fond og AIF-er kan ha forskjellige juridiske former som ikke nødvendigvis gir dem status som juridisk 

person, skal bestemmelsene i denne forordningen som krever at pengemarkedsfond treffer tiltak, forstås som 

henvisninger til forvalteren av pengemarkedsfondet i tilfeller der pengemarkedsfondet er stiftet som et UCITS-fond eller 

et AIF som ikke kan opptre alene fordi det selv ikke har status som juridisk person. 

20) Regler for pengemarkedsfonds portefølje bør tydelig angi hvilke kategorier av eiendeler som det er tillatt for 

pengemarkedsfond å investere i, og på hvilke vilkår det er tillatt å investere i dem. For å sikre pengemarkedsfonds 

integritet bør det også forbys at pengemarkedsfond deltar i visse finansielle transaksjoner som vil sette deres 

investeringsstrategi og mål i fare. 

21) Pengemarkedsinstrumenter er omsettelige instrumenter som vanligvis omsettes i pengemarkedet, og omfatter 

statskasseveksler og gjeldsinstrumenter utstedt av lokale myndigheter, innskuddsbevis, rentebærende markedspapirer, 

bankaksepter og veksler med mellomlang eller kort løpetid. Det bør være tillatt for et pengemarkedsfond å investere i 

pengemarkedsinstrumenter bare dersom de overholder løpetidsgrensene og et pengemarkedsfond anser at de har høy 

kredittkvalitet.  
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22) I tillegg til tilfellet der et pengemarkedsfond investerer i bankinnskudd i samsvar med sine fondsregler eller 

stiftelsesdokumenter bør det være mulig å tillate et pengemarkedsfond å besitte ytterligere likvide midler, for eksempel 

bankinnskudd som er tilgjengelige til enhver tid. Besittelse av slike ytterligere likvide midler kan være berettiget for 

eksempel for å dekke løpende eller ekstraordinære betalinger, i tilfelle salg, fram til de kan reinvesteres i eiendeler som 

det er tillatt å investere i. 

23) Det bør anses som tillatt å investere i verdipapiriseringer og sertifikater med sikkerhet i eiendeler (ABCP-er) dersom de 

oppfyller visse krav. Ettersom visse verdipapiriseringer var særlig ustabile under finanskrisen, bør visse 

kvalitetskriterier innføres for verdipapiriseringer og ABCP-er slik at det bør være tillatt å investere bare i de 

verdipapiriseringene og ABCP-ene som har gode resultater. Inntil den foreslåtte europaparlaments- og rådsforordningen 

om enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer (STS-verdipapiriseringer) (heretter kalt «den foreslåtte 

forordningen om STS-verdipapiriseringer») er vedtatt og får anvendelse for denne forordningens formål, bør 

pengemarkedsfond tillates å investere i verdipapiriseringer og ABCP-er opptil en grense på 15 % av sine eiendeler. 

Kommisjonen bør vedta en delegert rettsakt for å sikre at kriteriene for identifisering av STS-verdipapiriseringer får 

anvendelse for denne forordningens formål. Når den delegerte rettsakten får anvendelse, bør pengemarkedsfond tillates 

å investere i verdipapiriseringer og ABCP-er opptil en grense på 20 % av sine eiendeler, hvorav høyst 15 % bør kunne 

investeres i verdipapiriseringer og ABCP-er som ikke er STS. 

24) Et pengemarkedsfond bør tillates å investere i innskudd dersom det kan ta ut pengene når som helst. Den faktiske 

muligheten til å ta ut pengene vil bli påvirket negativt dersom straffegebyret for førtidig uttak er så høyt at det overstiger 

de rentene som har påløpt før uttaket. Et pengemarkedsfond bør derfor sørge for at det ikke foretar innskudd i en 

kredittinstitusjon som krever straffegebyrer over gjennomsnittet, eller foretar langsiktige innskudd dersom dette 

medfører for høye straffegebyrer. 

25) For å ta hensyn til forskjellene i bankstrukturene i Unionen, særlig i mindre medlemsstater eller i medlemsstater der det 

er en svært konsentrert banksektor, og der det ville være ulønnsomt for et pengemarkedsfond å benytte tjenestene til en 

kredittinstitusjon i en annen medlemsstat, for eksempel dersom dette ville kreve en valutaveksling med alle tilhørende 

kostnader og risikoer, bør en viss fleksibilitet tillates når det gjelder diversifiseringskravet for innskudd i samme 

kredittinstitusjon. 

26) Finansielle derivater som det er tillatt for et pengemarkedsfond å investere i, bør bare ha som formål å sikre rente- og 

valutarisiko, og bør bare ha rentesatser, valutakurser, valutaer eller indekser som representerer disse kategoriene, som 

underliggende instrument. Anvendelse av derivater for andre formål eller med andre underliggende eiendeler bør forbys. 

Derivater bør brukes bare som et supplement til et pengemarkedsfonds strategi, og ikke som det viktigste verktøyet for å 

nå pengemarkedsfondets mål. Dersom et pengemarkedsfond investerer i eiendeler som er utstedt i en annen valuta enn 

pengemarkedsfondets valuta, forventes det at forvalteren av pengemarkedsfondet sikrer hele valutarisikoeksponeringen, 

blant annet ved hjelp av derivater. Pengemarkedsfond bør ha rett til å investere i finansielle derivater dersom 

instrumentet handles på et regulert marked som nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav a), b) eller c) i direktiv 2009/65/EF, 

eller handles utenom børs («over the counter», OTC), forutsatt at visse vilkår er oppfylt. 

27) Omvendte gjenkjøpsavtaler bør kunne benyttes av pengemarkedsfond som et middel til å investere overskuddslikviditet 

på svært kort sikt, forutsatt at posisjonen er sikret fullt ut. For å verne investorene er det nødvendig å sikre at sikkerheten 

som stilles innenfor rammen av omvendte gjenkjøpsavtaler, er av høy kvalitet og ikke viser en høy grad av korrelasjon 

med motpartens resultater, med sikte på å unngå negative virkninger i tilfelle av mislighold hos motparten. I tillegg bør 

et pengemarkedsfond tillates å investere i gjenkjøpsavtaler opptil en grense på 10 % av sine eiendeler. Andre effektive 

porteføljeforvaltningsmetoder, herunder ut- og innlån av verdipapirer, bør ikke brukes av et pengemarkedsfond, 

ettersom de kan påvirke pengemarkedsfondets mulighet til å nå sine investeringsmål. 

28) For å begrense pengemarkedsfondenes risikotaking er det viktig å redusere motpartsrisiko ved å fastsette klare 

diversifiseringskrav for pengemarkedsfonds portefølje. For dette formålet bør omvendte gjenkjøpsavtaler være sikret 

fullt ut, og for å begrense den operasjonelle risikoen bør en enkelt motpart i omvendte gjenkjøpsavtaler ikke stå for mer 

enn 15 % av et pengemarkedsfonds eiendeler. Alle OTC-derivater bør være omfattet av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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29) Av forsiktighetshensyn og for å unngå at et pengemarkedsfond utøver betydelig innflytelse på ledelsen av et utstedende 

organ, bør det unngås at pengemarkedsfond har for stor konsentrasjon i investeringer fra samme utstedende organ. 

30) Pengemarkedsfond som utelukkende drives som spareordninger for ansatte, bør kunne avvike fra visse krav som gjelder 

for investeringer i andre pengemarkedsfond, forutsatt at deltakerne i slike ordninger, som er fysiske personer, er 

underlagt restriktive innløsningsvilkår som ikke er knyttet til markedsutviklingen, men i stedet er knyttet til særlige og 

forhåndsdefinerte livshendelser, for eksempel pensjonering, og til andre særlige omstendigheter, herunder, men ikke 

begrenset til, kjøp av primærbolig, skilsmisse, sykdom eller arbeidsløshet. Det er viktig for ansatte å kunne investere i 

pengemarkedsfond, som anses å være en av de sikreste kortsiktige investeringene. Et slikt unntak bringer ikke denne 

forordningens mål om å sikre finansiell stabilitet i fare, ettersom ansatte som investerer i pengemarkedsfond via 

spareordninger for ansatte, ikke kan innløse sine investeringer på anmodning. Innløsning kan bare skje ved visse 

forhåndsdefinerte livshendelser. De ansatte vil derfor, selv i situasjoner med markedsstress, ikke kunne innløse sine 

investeringer i pengemarkedsfond. 

31) Pengemarkedsfond bør ha ansvar for å investere i eiendeler av høy kvalitet som det er tillatt å investere i. Et 

pengemarkedsfond bør derfor ha en forsvarlig framgangsmåte for intern kredittkvalitetsvurdering med sikte på å 

fastsette kredittkvaliteten til de pengemarkedsinstrumentene, verdipapiriseringene og ABCP-ene det har til hensikt å 

investere i. I samsvar med unionsretten som begrenser overdreven tillit til kredittvurderinger, er det viktig at 

pengemarkedsfond ikke automatisk støtter seg til og har overdreven tillit til kredittvurderinger utstedt av 

kredittvurderingsbyråer. Pengemarkedsfond bør kunne anvende kredittvurderinger som et supplement til sin egen 

vurdering av kvaliteten på eiendeler som det er tillatt å investere i. Forvaltere av pengemarkedsfond bør foreta en ny 

vurdering av pengemarkedsinstrumenter, verdipapiriseringer og ABCP-er når det skjer en vesentlig endring, særlig når 

forvalteren av et pengemarkedsfond får kjennskap til at et pengemarkedsinstrument, en verdipapirisering eller et ABCP 

nedgraderes til under de to høyeste kortsiktige kredittvurderingene som gis av et kredittvurderingsbyrå som er regulert 

og godkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009(1). For dette formålet bør 

forvalteren av et pengemarkedsfond kunne innføre en intern framgangsmåte for å velge ut kredittvurderingsbyråer som 

er egnet for pengemarkedsfondets særskilte investeringsportefølje, og for å fastsette hvor hyppig pengemarkedsfondet 

bør overvåke disse byråenes kredittvurderinger. Utvelgingen av kredittvurderingsbyråer bør være konsekvent over tid. 

32) På bakgrunn av det arbeidet som er utført av internasjonale organer for å redusere investorers overdrevne tillit til 

kredittvurderinger, for eksempel av IOSCO og FSB samt unionsretten, herunder i forordning (EF) nr. 1060/2009 og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/14/EU(2), er det ikke hensiktsmessig å forby at et produkt, herunder 

pengemarkedsfond, innhenter eller finansierer en ekstern kredittvurdering. 

33) For å sikre at forvaltere av pengemarkedsfond ikke anvender ulike vurderingskriterier for å vurdere kredittkvaliteten til 

et pengemarkedsinstrument, en verdipapirisering eller et ABCP og dermed tildeler samme instrument ulike 

risikoegenskaper, er det viktig at forvaltere av pengemarkedsfond støtter seg på de samme kriteriene. For dette formålet 

bør minstekriteriene for vurdering av et pengemarkedsinstrument, en verdipapirisering og et ABCP harmoniseres. 

Eksempler på interne kriterier for kredittkvalitetsvurdering er kvantitative mål som gjelder utstederen av instrumentet, 

for eksempel nøkkeltall, utviklingen i balansen og retningslinjer som gjelder lønnsomhet, som hver for seg vurderes og 

sammenlignes med sammenlignbare foretak og konserner i bransjen, og kvalitative mål som gjelder utstederen av 

instrumentet, for eksempel ledelseseffektivitet og forretningsstrategi, som hver for seg analyseres med sikte på å sikre at 

utstederens overordnede strategi ikke får negativ innvirkning på den framtidige kredittkvaliteten. Et positivt resultat av 

den interne kredittkvalitetsvurderingen bør gjenspeile at utstederen av instrumentene har tilstrekkelig kredittverdighet, 

og at instrumentene har tilstrekkelig kredittkvalitet. 

34) For å utarbeide en gjennomsiktig og sammenhengende framgangsmåte for intern kredittkvalitetsvurdering bør 

forvalteren av et pengemarkedsfond dokumentere framgangsmåten og kredittkvalitetsvurderingene. Dette kravet bør 

sikre at framgangsmåten følger et sett med klare regler som kan overvåkes, og at investorene og vedkommende 

myndigheter på anmodning gis opplysninger om de anvendte metodene i samsvar med denne forordningen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009, 

s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/14/EU av 21. mai 2013 om endring av direktiv 2003/41/EF om virksomhet i og tilsyn med 

tjenestepensjonsforetak, direktiv 2009/65/EF om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere av alternative investeringsfond, med hensyn til overdreven tillit til 

kredittvurderinger (EUT L 145 av 31.5.2013, s. 1). 
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35) For å redusere pengemarkedsfonds porteføljerisiko er det viktig å fastsette løpetidsbegrensninger i form av en øvre 

grense for tillatt vektet gjennomsnittlig løpetid (WAM) og vektet gjennomsnittlig levetid (WAL). 

36) WAM anvendes for å måle et pengemarkedsfonds følsomhet for svingninger i pengemarkedsrentene. Når de fastsetter 

WAM, bør forvaltere av pengemarkedsfond ta hensyn til virkningene av finansielle derivater, innskudd, 

gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler og la dem bli gjenspeilet i pengemarkedsfondets renterisiko. Når et 

pengemarkedsfond inngår en bytteavtaletransaksjon for å få eksponering mot et instrument med fast rente i stedet for et 

instrument med flytende rente, bør dette tas i hensyn til når WAM fastsettes. 

37) WAL anvendes for å måle kredittrisikoen i et pengemarkedsfonds portefølje: Jo lengre tilbakebetalingen av hovedstolen 

utsettes, desto høyere er kredittrisikoen. WAL anvendes også for å begrense likviditetsrisikoen i et pengemarkedsfonds 

portefølje. I motsetning til ved beregningen av WAM er det ved beregningen av WAL for verdipapirer med flytende 

rente og strukturerte finansielle instrumenter ikke tillatt å bruke rentejusteringsdatoer, men bare den endelige 

forfallsdatoen som er fastsatt for det finansielle instrumentet. Den løpetiden som anvendes for å beregne WAL, er den 

gjenværende løpetiden fram til fastsatt forfall, ettersom dette er den eneste datoen da forvaltningsselskapet med 

rimelighet kan forvente at instrumentet vil være innløst. På grunn av de særlige egenskapene til de underliggende 

eiendelene for visse verdipapiriseringer og ABCP-er bør WAL i forbindelse med amortiseringsinstrumenter kunne 

baseres på løpetidsberegningen for amortiseringsinstrumenter, enten ved hjelp av den avtalefestede amortiserings-

profilen for slike instrumenter, eller ved hjelp av amortiseringsprofilen for de underliggende eiendelene som 

kontantstrømmen for innløsningen av slike instrumenter kommer fra. 

38) For å styrke pengemarkedsfondenes evne til å etterkomme innløsningsanmodninger og hindre at deres eiendeler 

realiseres til sterkt nedsatte priser, bør pengemarkedsfond løpende ha et minstebeløp i likvide eiendeler som forfaller på 

daglig eller ukentlig basis. Eiendeler som forfaller på daglig basis, bør omfatte eiendeler som kontanter, verdipapirer 

som forfaller innen én virkedag, og omvendte gjenkjøpsavtaler. Eiendeler som forfaller på ukentlig basis, bør omfatte 

eiendeler som kontanter, verdipapirer som forfaller innen én uke, og omvendte gjenkjøpsavtaler. Når det gjelder 

offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond og pengemarkedsfond med liten variasjon i netto andelsverdi 

(LVNAV-pengemarkedsfond), bør en begrenset prosentdel av statspapirer med en gjenværende løpetid på 190 dager, 

som kan avvikles innen én virkedag, også kunne medregnes i de ukentlige likviditetskravene. Når det gjelder 

pengemarkedsfond med variabel netto andelsverdi (VNAV-pengemarkedsfond), bør en begrenset prosentdel av 

pengemarkedsinstrumenter eller andeler eller aksjer i pengemarkedsfond som det er tillatt å investere i, også kunne 

medregnes i de ukentlige likviditetskravene, forutsatt at de kan avvikles innen fem virkedager. For å beregne andelen av 

eiendeler som forfaller på daglig og ukentlig basis, bør eiendelenes fastsatte forfallsdato anvendes. Det kan tas hensyn 

til muligheten for at forvalteren av et pengemarkedsfond sier opp en kontrakt med kort varsel. For eksempel bør en 

omvendt gjenkjøpsavtale som kan sies opp med én virkedags varsel, anses som en eiendel som forfaller på daglig basis. 

Dersom forvalteren har mulighet til å ta ut kontanter fra en innskuddskonto med én virkedags varsel, bør dette anses 

som en eiendel som forfaller på daglig basis. Når et finansielt instrument omfatter en salgsopsjon og denne kan utøves 

fritt på daglig basis eller innen fem virkedager, og salgsopsjonens innløsningskurs ligger nær instrumentets forventede 

verdi, bør dette instrumentet anses som en eiendel som forfaller på henholdsvis daglig eller ukentlig basis. 

39) Ettersom pengemarkedsfond kan investere i eiendeler med ulike forfallskategorier, er det viktig at investorene kan skille 

mellom ulike kategorier av pengemarkedsfond. Et pengemarkedsfond bør derfor klassifiseres enten som et kortsiktig 

pengemarkedsfond eller som et standard pengemarkedsfond. Kortsiktige pengemarkedsfond har som mål å gi 

avkastning i tråd med pengemarkedsrentene og samtidig sørge for høyest mulig sikkerhet for investorene. Med kort 

WAM og WAL holdes løpetidsrisikoen og kredittrisikoen i kortsiktige pengemarkedsfond på et lavt nivå. 

40) Standard pengemarkedsfond har som mål å gi avkastning som er litt høyere enn avkastningen i pengemarkedet, og de 

investerer derfor i eiendeler som har en lengre løpetid. For å oppnå en slik høyere avkastning bør det tillates at standard 

pengemarkedsfond anvender utvidede grenser for porteføljerisikoen, for eksempel WAM og WAL.  
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41) I henhold til artikkel 84 i direktiv 2009/65/EF har forvaltere av pengemarkedsfond som er UCITS-fond, mulighet til 

midlertidig å utsette innløsning i ekstraordinære tilfeller der omstendighetene krever det. I henhold til artikkel 16 i 

direktiv 2011/61/EU og artikkel 47 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013(1) kan forvaltere av 

pengemarkedsfond som er AIF-er, anvende særlige ordninger dersom fondets eiendeler blir illikvide. 

42) For å sikre hensiktsmessig likviditetsstyring bør pengemarkedsfond innføre gode retningslinjer og framgangsmåter for å 

få kunnskap om sine investorer. De retningslinjene som forvalteren av et pengemarkedsfond innfører, bør bidra til 

forståelsen av pengemarkedsfondets investorgrunnlag, slik at omfattende innløsninger kan forutses. For å unngå at et 

pengemarkedsfond står overfor plutselige omfattende innløsninger, bør særlig oppmerksomhet rettes mot store 

investorer som representerer en betydelig andel av pengemarkedsfondets eiendeler, for eksempel en investor som har en 

større andel av eiendelene enn den som forfaller på daglig basis. Forvalteren av et pengemarkedsfond bør om mulig 

undersøke investorenes identitet, selv om de representeres av klientkontoer, portaler eller andre indirekte kjøpere. 

43) Som del av en forsvarlig risikostyring bør pengemarkedsfond minst hvert halvår gjennomføre stresstesting. Forvalteren 

av et pengemarkedsfond forventes å handle for å gjøre pengemarkedsfondet mer robust når resultatene av stresstestingen 

viser at det finnes typer av sårbarhet. 

44) For å gjenspeile den faktiske verdien av eiendelene bør verdsetting til markedsverdi være den foretrukne 

verdsettingsmetoden. Det bør ikke være tillatt for forvalteren av et pengemarkedsfond å anvende verdsetting til 

modellverdi dersom verdsetting til markedsverdi gir en pålitelig verdi for eiendelen, ettersom verdsetting til modellverdi 

har en tendens til å være mindre nøyaktig. Eiendeler som statskasseveksler og gjeldsinstrumenter utstedt av lokale 

myndigheter samt veksler med mellomlang eller kort løpetid forventes vanligvis å ha en pålitelig verdi basert på 

verdsetting til markedsverdi. Ved verdsetting av rentebærende markedspapirer eller innskuddsbevis bør forvalteren av et 

pengemarkedsfond kontrollere om en nøyaktig pris tilbys av et annenhåndsmarked. Tilbakekjøpsprisen som tilbys av 

utstederen, anses også å representere et godt estimat for verdien av det rentebærende markedspapiret. Enkelte eiendeler 

kan i seg selv være vanskelige å vurdere på grunnlag av markedspris, for eksempel visse OTC-derivater som handles i 

begrenset omfang. Når dette er tilfellet, og når verdsetting til markedsverdi ikke gir en pålitelig verdi for eiendelene, bør 

forvalteren av et pengemarkedsfond tildele eiendelen en virkelig verdi basert på verdsetting til modellverdi, for 

eksempel ved å bruke markedsdata som avkastning på sammenlignbare emisjoner og sammenlignbare utstedere, eller 

ved å diskontere eiendelens kontantstrømmer. Ved verdsetting til modellverdi anvendes finansielle modeller for å tildele 

en eiendel en virkelig verdi. Slike modeller kan for eksempel utvikles av pengemarkedsfondet, eller pengemarkeds-

fondet kan bruke eksisterende modeller fra eksterne parter, for eksempel dataselgere. 

45) Offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond har som mål å bevare investeringens kapital, samtidig som det sikres 

en høy grad av likviditet. De fleste offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond har en netto andelsverdi (NAV) 

per andel eller aksje som er satt til for eksempel 1 euro, 1 USD eller 1 GBP, når de fordeler inntektene på investorene. 

Andre offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond akkumulerer inntekten i fondets netto andelsverdi, samtidig 

som eiendelens egenverdi holdes på et konstant nivå. 

46) For å ta hensyn til det særegne ved offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond og LVNAV-pengemarkedsfond 

bør de også tillates å bruke den internasjonalt anerkjente metoden med verdsetting til amortisert kost, som fastsatt i de 

internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt av Unionen, for visse eiendeler. For å sikre at forskjellen mellom 

konstant netto andelsverdi per andel eller aksje og netto andelsverdi per andel eller aksje overvåkes løpende, bør 

imidlertid offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond og LVNAV-pengemarkedsfond også beregne verdien av 

sine eiendeler på grunnlag av verdsetting til markedsverdi eller verdsetting til modellverdi. 

47) Ettersom et pengemarkedsfond bør offentliggjøre en netto andelsverdi som gjenspeiler alle bevegelser i verdien av sine 

eiendeler, bør den offentliggjorte netto andelsverdien høyst avrundes til nærmeste basispunkt eller tilsvarende. Når netto 

andelsverdi offentliggjøres i en bestemt valuta, for eksempel 1 euro, bør den løpende verdiendringen derfor finne sted 

for hver 0,0001 euro. For en netto andelsverdi på 100 euro bør den løpende verdiendringen derfor finne sted for hver 

0,01 euro. Dersom pengemarkedsfondet er et offentlig gjeld-basert CNAV-pengemarkedsfond eller et LVNAV-

pengemarkedsfond, bør pengemarkedsfondet dessuten kunne offentliggjøre den konstante netto andelsverdien og 

forskjellen mellom konstant netto andelsverdi og netto andelsverdi. I så fall beregnes konstant netto andelsverdi ved å 

avrunde netto andelsverdi til nærmeste cent for en netto andelsverdi på 1 euro (hver bevegelse på 0,01 euro).  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU 

når det gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn (EUT L 83 av 22.3.2013, s. 1). 
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48) For å kunne begrense investorenes potensielle innløsninger i perioder med alvorlig markedsstress bør offentlig gjeld-

baserte CNAV-pengemarkedsfond og LVNAV-pengemarkedsfond innføre bestemmelser om likviditetsgebyrer og 

innløsningsbegrensninger for å sikre investorvern og utelukke fordelen ved å være først på markedet. Likviditetsgebyret 

bør på en tilstrekkelig måte gjenspeile pengemarkedsfondets kostnad for å oppnå likviditet, og bør ikke utgjøre et 

straffegebyr som dekker tap innløsningen påfører andre investorer. 

49) Ekstern støtte til et pengemarkedsfond som gis med sikte på å opprettholde enten likviditet eller stabilitet, eller som 

faktisk har slike virkninger, øker risikoen for spredning mellom sektoren for pengemarkedsfond og resten av 

finanssektoren. Tredjeparter, herunder kredittinstitusjoner, andre finansinstitusjoner eller rettssubjekter som tilhører 

samme konsern som pengemarkedsfondet, og som gir slik støtte, kan ha en interesse i å gjøre det, enten fordi de har en 

økonomisk interesse i forvaltningsselskapet som forvalter pengemarkedsfondet, eller fordi de ønsker å unngå 

omdømmetap dersom deres navn blir knyttet til et pengemarkedsfonds mislighold. Ettersom disse tredjepartene ikke 

alltid uttrykkelig forplikter seg til å gi eller garantere støtten, er det ikke sikkert at støtten vil bli gitt når 

pengemarkedsfondet trenger den. Under slike omstendigheter bidrar organisatorenes skjønnsmessige støtte til usikkerhet 

blant markedsdeltakerne om hvem som vil bære pengemarkedsfondets tap når de oppstår. Denne usikkerheten gjør 

sannsynligvis pengemarkedsfondene enda mer sårbare for omfattende innløsning i perioder med finansiell ustabilitet, 

når bredere finansielle risikoer kommer klarest til uttrykk, og når det oppstår bekymring om organisatorenes helse og 

deres evne til å gi støtte til tilknyttede pengemarkedsfond. Av disse grunnene bør ekstern støtte til pengemarkedsfond 

forbys. 

50) Før investorene investerer i et pengemarkedsfond, bør de få tydelig informasjon om hvorvidt pengemarkedsfondet er et 

kortsiktig eller standard pengemarkedsfond, og hvorvidt pengemarkedsfondet er et offentlig gjeld-basert CNAV-

pengemarkedsfond, et LVNAV-pengemarkedsfond eller et VNAV-pengemarkedsfond. For å unngå at investoren har 

uberettigede forventninger, bør det også klart angis i alt markedsføringsmateriell at et pengemarkedsfond ikke er et 

garantert investeringsverktøy. Pengemarkedsfond bør også stille visse andre opplysninger til rådighet for investorene på 

ukentlig basis, herunder om porteføljens løpetidsfordeling, kredittprofilen og nærmere opplysninger om de ti største 

eierandelene i pengemarkedsfondet. 

51) I tillegg til den rapporteringen som allerede kreves i henhold til direktiv 2009/65/EF eller 2011/61/EU, og for å sikre at 

vedkommende myndigheter kan identifisere, overvåke og reagere på risikoer i markedet for pengemarkedsfond, bør 

pengemarkedsfond framlegge for sine vedkommende myndigheter en detaljert liste med opplysninger om 

pengemarkedsfondet, herunder om pengemarkedsfondets type og egenskaper, porteføljeindikatorer og opplysninger om 

eiendelene i porteføljen. Vedkommende myndigheter bør samle inn disse opplysningene på en ensartet måte i hele 

Unionen for å få grunnleggende kunnskap om de viktigste utviklingstendensene i markedet for pengemarkedsfond. For å 

gjøre det lettere å foreta en felles analyse av mulige virkninger av markedet for pengemarkedsfond i Unionen bør slike 

opplysninger oversendes til Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

— ESMA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1), som bør opprette en sentral 

database over pengemarkedsfond. 

52) Vedkommende myndighet for et pengemarkedsfond bør løpende kontrollere at pengemarkedsfondet er i stand til å 

overholde kravene i denne forordningen. Derfor bør vedkommende myndigheter gis den tilsyns- og granskings-

myndigheten, herunder muligheten til å pålegge visse sanksjoner og tiltak, som de trenger for å kunne utføre sine 

oppgaver i henhold til denne forordningen. Slik tilsyns- og granskingsmyndighet bør ikke berøre eksisterende 

myndighet i henhold til direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU. Vedkommende myndigheter for UCITS-fondet eller AIF-

et bør også kontrollere at alle innretninger for kollektiv investering som har egenskapene til et pengemarkedsfond, og 

som finnes på det tidspunktet denne forordningen trer i kraft, oppfyller kravene i denne forordningen. 

53) For å spesifisere ytterligere tekniske elementer i denne forordningen bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar 

med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) delegeres til Kommisjonen når det gjelder 

innføring av en krysshenvisning til kriteriene for STS-verdipapiriseringer og ABCP-er, når det gjelder fastsettelsen av 

kvantitative og kvalitative likviditetskrav og kredittkvalitetskrav som får anvendelse på eiendeler, og når det gjelder 

spesifisering av kriteriene for kredittkvalitetsvurdering. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at slike samråd gjennomføres i samsvar med 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(1). For å sikre lik 

deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som 

medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige skal systematisk ha adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper 

som deltar i utarbeidingen av delegerte rettsakter. 

54) Kommisjonen bør også ha myndighet til å vedta tekniske gjennomføringsstandarder ved hjelp av gjennom-

føringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV og i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

ESMA bør gis i oppgave å utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder som skal framlegges for 

Kommisjonen, når det gjelder en rapporteringsmal som inneholder opplysninger om pengemarkedsfond for 

vedkommende myndigheter. 

55) Med hensyn til denne forordningen bør ESMA kunne utøve all myndighet den er gitt i henhold til direktiv 2009/65/EF 

og 2011/61/EU. ESMA har også som oppgave å utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder. 

56) Kommisjonen skal innen 21. juli 2022 gjennomgå denne forordningen. Gjennomgåelsen bør omfatte en vurdering av 

erfaringene fra anvendelsen av denne forordningen og en analyse av dens innvirkning på de ulike økonomiske aspektene 

som er knyttet til pengemarkedsfond. Den bør også omfatte en vurdering av innvirkningen på investorer, 

pengemarkedsfond og forvalterne av pengemarkedsfond i Unionen. Videre bør den inneholde en vurdering av 

pengemarkedsfonds rolle i forbindelse med kjøp av gjeldspapirer utstedt eller garantert av medlemsstatene, idet det tas 

hensyn til særtrekkene ved slik gjeld, ettersom den spiller en avgjørende rolle når det gjelder finansieringen av 

medlemsstatene. Videre bør det i gjennomgåelsen tas hensyn til rapporten nevnt i artikkel 509 nr. 3 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2), denne forordningens innvirkning på markeder for kortsiktig finansiering, samt 

regelverksutviklingen på internasjonalt plan. I tillegg bør Kommisjonen innen 21. juli 2022 framlegge en rapport om 

muligheten for å innføre en kvote på 80 % offentlig gjeld i EU, ettersom utstedelsen av instrumenter for EU-basert 

kortsiktig offentlig gjeld er underlagt unionsretten, noe som derfor, sett fra et tilsynsmessig synspunkt, berettiger en 

gunstigere behandling enn offentlig gjeld etablert i en tredjestat. I betraktning av den nåværende mangelen på 

instrumenter for EU-basert kortsiktig offentlig gjeld og usikkerheten rundt utviklingen av de nylig opprettede LVNAV-

pengemarkedsfondene, bør Kommisjonen undersøke muligheten for å innføre en kvote på 80 % offentlig gjeld i EU 

innen 21. juli 2022, herunder en vurdering av om modellen for LVNAV-pengemarkedsfond har blitt et egnet alternativ 

til offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond etablert i en tredjestat. 

57) De nye ensartede reglene for pengemarkedsfond som fastsettes i denne forordningen, bør være i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(3) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(4). 

58) Ettersom målene for denne forordningen, som er å sikre ensartede tilsyns-, styrings- og gjennomsiktighetskrav for 

pengemarkedsfond i hele Unionen, samtidig som det fullt ut tas hensyn til behovet for å skape balanse mellom på den 

ene side pengemarkedsfonds sikkerhet og pålitelighet og på den annen side effektiviteten i pengemarkedene og 

kostnadene for ulike berørte parter, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av sitt 

omfang og sine virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 

artikkel går denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

59) De nye ensartede reglene for pengemarkedsfond som fastsettes i denne forordningen, er forenlige med de grunnleggende 

rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, 

særlig når det gjelder forbrukervern, frihet til å drive næringsvirksomhet og vern av personopplysninger. De nye 

ensartede reglene for pengemarkedsfond bør anvendes i samsvar med disse rettighetene og prinsippene.  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. I denne forordningen fastsettes regler for pengemarkedsfond som er etablert, forvaltes eller markedsføres i Unionen, med 

hensyn til de finansielle instrumentene som det er tillatt for et pengemarkedsfond å investere i, et pengemarkedsfonds 

portefølje, verdsettingen av et pengemarkedsfonds eiendeler og rapporteringskravene i forbindelse med et pengemarkedsfond. 

Denne forordningen får anvendelse på innretninger for kollektiv investering som 

a) krever godkjenning som UCITS-fond eller er godkjent som UCITS-fond i henhold til direktiv 2009/65/EF, eller er AIF-er i 

henhold til direktiv 2011/61/EU, 

b) investerer i kortsiktige eiendeler, og 

c) har som særlig eller overordnet mål å gi avkastning i tråd med pengemarkedsrentene eller å bevare investeringens verdi. 

2. Medlemsstatene skal ikke innføre ytterligere krav på det området som omfattes av denne forordningen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

 1) «kortsiktige eiendeler» finansielle eiendeler med en gjenværende løpetid på høyst to år, 

 2) «pengemarkedsinstrumenter» pengemarkedsinstrumenter som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav o) i direktiv 2009/65/EF, 

og instrumenter som nevnt i artikkel 3 i kommisjonsdirektiv 2007/16/EF(1), 

 3) «omsettelige verdipapirer» omsettelige verdipapirer som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav n) i direktiv 2009/65/EF, og 

instrumenter som nevnt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 2007/16/EF, 

 4) «gjenkjøpsavtale» enhver avtale der den ene parten overdrar verdipapirer eller rettigheter knyttet til eiendomsretten til et 

verdipapir, til en motpart, og samtidig forplikter seg til å kjøpe dem tilbake til en fastsatt pris på et senere tidspunkt som er 

fastsatt eller skal fastsettes, 

 5) «omvendt gjenkjøpsavtale» enhver avtale der den ene parten mottar verdipapirer eller rettigheter knyttet til en 

eiendomsrett eller et verdipapir, fra en motpart, og samtidig forplikter seg til å selge dem tilbake til en fastsatt pris på et 

senere tidspunkt som er fastsatt eller skal fastsettes, 

 6) «utlån av verdipapirer» og «innlån av verdipapirer» enhver transaksjon som innebærer at en institusjon eller dens motpart 

overdrar verdipapirer mot at låntakeren forplikter seg til å tilbakelevere tilsvarende verdipapirer på et senere tidspunkt, 

eller når overdrageren ber om det; dette anses som «utlån av verdipapirer» for institusjonen som overdrar verdipapirene, 

og som «innlån av verdipapirer» for institusjonen som de overdras til, 

 7) «verdipapirisering» verdipapirisering som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

 8) «verdsetting til markedsverdi» verdsetting av posisjoner til lett tilgjengelige sluttkurser fra uavhengige kilder, herunder 

børskurser, elektroniske kurser eller noteringer fra flere uavhengige velrenommerte meglere,  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2007/16/EF av 19. mars 2007 om gjennomføring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av lover og forskrifter 

om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer (investeringsforetak) med hensyn til forklaring av visse definisjoner (EUT L 79 av 

20.3.2007, s. 11). 
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 9) «verdsetting til modellverdi» enhver verdsetting som må referansemåles, ekstrapoleres eller på annen måte beregnes ut fra 

markedsdata, 

10) «metode med verdsetting til amortisert kost» en verdsettingsmetode som tar utgangspunkt i anskaffelseskostnaden for en 

eiendel og justerer denne verdien for avskrivning av overkurs eller underkurs fram til forfall, 

11) «offentlig gjeld-basert pengemarkedsfond med konstant netto andelsverdi» eller «offentlig gjeld-basert CNAV-

pengemarkedsfond» et pengemarkedsfond 

a) som forsøker å bevare en uendret netto andelsverdi (NAV) per andel eller aksje, 

b) der fondets inntekter bokføres daglig og enten kan utbetales til investor eller brukes til å kjøpe flere andeler eller 

aksjer i fondet, 

c) der eiendelene vanligvis verdsettes etter metoden med verdsetting til amortisert kost, og der netto andelsverdi 

avrundes til nærmeste prosentpoeng eller tilsvarende verdi uttrykt i valuta, og 

d) som investerer minst 99,5 % av sine eiendeler i instrumentene nevnt i artikkel 17 nr. 7, i omvendte gjenkjøpsavtaler 

som er sikret med offentlig gjeld i henhold til artikkel 17 nr. 7, og i kontanter, 

12) «pengemarkedsfond med liten variasjon i netto andelsverdi» eller «LVNAV-pengemarkedsfond» et pengemarkedsfond 

som oppfyller de særlige kravene fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 og i artikkel 33 nr. 2 bokstav b), 

13) «pengemarkedsfond med variabel netto andelsverdi» eller «VNAV-pengemarkedsfond» et pengemarkedsfond som 

oppfyller de særlige kravene fastsatt i artikkel 29 og 30 og i artikkel 33 nr. 1, 

14) «kortsiktig pengemarkedsfond» et pengemarkedsfond som investerer i pengemarkedsinstrumenter som det er tillatt å 

investere i, omhandlet i artikkel 10 nr. 1, og som er underlagt porteføljereglene fastsatt i artikkel 24, 

15) «standard pengemarkedsfond» et pengemarkedsfond som investerer i pengemarkedsinstrumenter som det er tillatt å 

investere i, omhandlet i artikkel 10 nr. 1 og 2, og som er underlagt porteføljereglene fastsatt i artikkel 25, 

16) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

17) «pengemarkedsfondets vedkommende myndighet» 

a) for UCITS-fond: vedkommende myndighet i UCITS-fondets hjemstat i samsvar med artikkel 97 i 

direktiv 2009/65/EF, 

b) for AIF-er etablert i Unionen: vedkommende myndighet i AIF-ets hjemstat som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav p) i 

direktiv 2011/61/EU, 

c) for AIF-er etablert i en tredjestat: en av følgende: 

i) vedkommende myndighet i medlemsstaten der AIF-et etablert i en tredjestat markedsføres i Unionen uten pass, 

ii) vedkommende myndighet for den AIF-forvalteren etablert i Unionen som forvalter AIF-et etablert i en tredjestat, 

dersom AIF-et etablert i en tredjestat markedsføres i Unionen med et pass eller ikke markedsføres i Unionen, 

iii) vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten dersom AIF-et etablert i en tredjestat ikke forvaltes av en 

AIF-forvalter etablert i Unionen, og markedsføres i Unionen med et pass, 

18) «fastsatt forfall» datoen da et verdipapirs hovedstol skal tilbakebetales i sin helhet, og som ikke er omfattet av noen 

valgfrihet, 

19) «vektet gjennomsnittlig løpetid» eller «WAM» gjennomsnittlig tid til fastsatt forfall eller, dersom denne er kortere, til 

neste gang rentesatsen justeres til en pengemarkedsrente, for alle underliggende eiendeler i pengemarkedsfondet, som 

gjenspeiler de relative beholdningene av hver eiendel, 

20) «vektet gjennomsnittlig levetid» eller «WAL» gjennomsnittlig tid til fastsatt forfall for alle underliggende eiendeler i 

pengemarkedsfondet, som gjenspeiler de relative beholdningene av hver eiendel, 

21) «gjenværende løpetid» den tiden som gjenstår fram til et verdipapirs fastsatte forfall,  
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22) «shortsalg» ethvert salg fra et pengemarkedsfonds side av et instrument som pengemarkedsfondet ikke eier på det 

tidspunktet salgsavtalen inngås, herunder et salg der pengemarkedsfondet på det tidspunktet salgsavtalen inngås, har lånt 

eller avtalt å låne instrumentet for levering ved oppgjør, med unntak av 

a) et av partenes salg i henhold til en gjenkjøpsavtale der den ene parten har forpliktet seg til å selge et verdipapir til den 

andre parten til en fastsatt pris, mens den andre parten har forpliktet seg til å selge verdipapiret tilbake på en senere 

dato til en annen fastsatt pris, eller 

b) inngåelse av en terminkontrakt eller en annen derivatkontrakt der det er avtalt at verdipapirene skal selges til en 

fastsatt pris på et senere tidspunkt, 

23) «forvalter av et pengemarkedsfond» når det gjelder et pengemarkedsfond som er et UCITS-fond: forvaltningsselskapet for 

UCITS-fondet, eller investeringsselskapet for UCITS-fondet dersom UCITS-fondet er selvforvaltet, og, når det gjelder et 

pengemarkedsfond som er et AIF: en AIF-forvalter eller et internt forvaltet AIF. 

Artikkel 3 

Typer av pengemarkedsfond 

1. Et pengemarkedsfond skal opprettes som en av følgende typer: 

a) Et VNAV-pengemarkedsfond (pengemarkedsfond med variabel netto andelsverdi). 

b) Et CNAV-pengemarkedsfond (offentlig gjeld-basert pengemarkedsfond med konstant netto andelsverdi). 

c) Et LVNAV-pengemarkedsfond (pengemarkedsfond med liten variasjon i netto andelsverdi). 

2. Godkjenningen av et pengemarkedsfond skal uttrykkelig angi typen av pengemarkedsfond med utgangspunkt i de typene 

som er fastsatt i nr. 1. 

Artikkel 4 

Godkjenning av pengemarkedsfond 

1. En innretning for kollektiv investering skal ikke opprettes, markedsføres eller forvaltes i Unionen som et 

pengemarkedsfond uten at den er godkjent i samsvar med denne forordningen. 

En slik godkjenning skal være gyldig i alle medlemsstater. 

2. En innretning for kollektiv investering som for første gang krever godkjenning som et UCITS-fond i henhold til direktiv 

2009/65/EF og som et pengemarkedsfond i henhold til denne forordningen, skal godkjennes som et pengemarkedsfond som del 

av framgangsmåten for godkjenning av UCITS-fond i henhold til direktiv 2009/65/EF. 

Dersom en innretning for kollektiv investering allerede er godkjent som et UCITS-fond i henhold til direktiv 2009/65/EF, kan 

den søke om godkjenning som et pengemarkedsfond i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 4 og 5 i denne artikkelen. 

3. En innretning for kollektiv investering som er et AIF, og som krever godkjenning som et pengemarkedsfond i henhold til 

denne forordningen, skal godkjennes som et pengemarkedsfond i henhold til framgangsmåten for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5. 

4. En innretning for kollektiv investering skal godkjennes som et pengemarkedsfond bare dersom pengemarkedsfondets 

vedkommende myndighet anser det godtgjort at pengemarkedsfondet vil kunne oppfylle alle kravene i denne forordningen. 

5. For å bli godkjent som et pengemarkedsfond, skal en innretning for kollektiv investering framlegge alle følgende 

dokumenter for sin vedkommende myndighet: 

a) Pengemarkedsfondets fondsregler eller stiftelsesdokumenter, herunder en angivelse av hvilken av typene fastsatt i artikkel 3 

nr. 1 pengemarkedsfondet er. 

b) Angivelse av forvalteren av pengemarkedsfondet.  
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c) Angivelse av depotmottakeren. 

d) En beskrivelse av, eller eventuelle opplysninger om, pengemarkedsfondet som er tilgjengelig for investorer. 

e) En beskrivelse av, eller eventuelle opplysninger om, de ordningene og framgangsmåtene som er nødvendige for å oppfylle 

kravene nevnt i kapittel II–VII. 

f) Alle andre opplysninger eller dokumenter som kreves av pengemarkedsfondets vedkommende myndighet for å kontrollere 

at kravene i denne forordningen er oppfylt. 

6. Vedkommende myndigheter skal hvert kvartal underrette ESMA om tillatelser som er gitt eller tilbakekalt i henhold til 

denne forordningen. 

7. ESMA skal føre et sentralt, offentlig register med opplysninger om hvert pengemarkedsfond som er godkjent i henhold til 

denne forordningen, om dets type i samsvar med artikkel 3 nr. 1, hvorvidt det er et kortsiktig eller standard pengemarkedsfond, 

om forvalteren av et pengemarkedsfond og om pengemarkedsfondets vedkommende myndighet. Registeret skal gjøres 

tilgjengelig i elektronisk form. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for godkjenning av AIF-er som pengemarkedsfond 

1. Et AIF skal godkjennes som et pengemarkedsfond bare dersom pengemarkedsfondets vedkommende myndighet 

godkjenner søknaden fra en AIF-forvalter som allerede er godkjent i henhold til direktiv 2011/61/EU, om å forvalte et 

pengemarkedsfond som er et AIF, og også godkjenner fondsreglene og valget av depotmottaker. 

2. Når den godkjente AIF-forvalteren inngir søknaden om å forvalte et pengemarkedsfond som er et AIF, skal den framlegge 

for pengemarkedsfondets vedkommende myndighet 

a) den skriftlige avtalen med depotmottakeren, 

b) opplysninger om delegeringsordninger når det gjelder porteføljeforvaltning og risikostyring og administrasjon i forbindelse 

med AIF-et, 

c) opplysninger om investeringsstrategiene, risikoprofilen og andre egenskaper ved pengemarkedsfond som er AIF-er, og som 

AIF-forvalteren forvalter eller har til hensikt å forvalte. 

Pengemarkedsfondets vedkommende myndighet kan anmode AIF-forvalterens vedkommende myndighet om klargjøring og 

informasjon som gjelder dokumentasjonen nevnt i første ledd, eller en erklæring om hvorvidt pengemarkedsfond omfattes av 

AIF-forvalterens forvaltertillatelse. AIF-forvalterens vedkommende myndighet skal besvare anmodningen innen ti virkedager. 

3. AIF-forvalteren skal umiddelbart melde eventuelle senere endringer i dokumentasjonen omhandlet i nr. 2 til 

pengemarkedsfondets vedkommende myndighet. 

4. Pengemarkedsfondets vedkommende myndighet skal avslå søknaden fra AIF-forvalteren bare i tilfeller der noe av 

følgende gjelder: 

a) AIF-forvalteren overholder ikke denne forordningen. 

b) AIF-forvalteren overholder ikke direktiv 2011/61/EU. 

c) AIF-forvalteren er ikke godkjent av sin vedkommende myndighet til å forvalte pengemarkedsfond. 

d) AIF-forvalteren har ikke lagt fram dokumentasjonen omhandlet i nr. 2. 

Før pengemarkedsfondets vedkommende myndighet avslår en søknad, skal den rådføre seg med AIF-forvalterens 

vedkommende myndighet. 

5. Godkjenning av et AIF som et pengemarkedsfond skal ikke være underlagt krav om at AIF-et forvaltes av en AIF-

forvalter som er godkjent i AIF-ets hjemstat, eller at AIF-forvalteren utøver eller delegerer virksomhet i AIF-ets hjemstat.  
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6. AIF-forvalteren skal innen to måneder etter at den inngir en fullstendig søknad, underrettes om hvorvidt AIF-et er 

godkjent som et pengemarkedsfond. 

7. Pengemarkedsfondets vedkommende myndighet skal ikke godkjenne et AIF som et pengemarkedsfond dersom AIF-et er 

rettslig forhindret fra å markedsføre sine andeler eller aksjer i sin hjemstat. 

Artikkel 6 

Bruk av betegnelsen pengemarkedsfond 

1. Et UCITS-fond eller et AIF skal bruke betegnelsen «pengemarkedsfond» i forbindelse med seg selv eller de andelene eller 

aksjene det utsteder bare dersom UCITS-fondet eller AIF-et er godkjent i samsvar med denne forordningen. 

Et UCITS-fond eller et AIF skal ikke bruke en villedende eller unøyaktig betegnelse som gir inntrykk av at det er et 

pengemarkedsfond, med mindre det er godkjent som et pengemarkedsfond i samsvar med denne forordningen. 

Et UCITS-fond eller et AIF skal ikke ha egenskaper som i det vesentlige tilsvarer dem som er nevnt i artikkel 1 nr. 1, med 

mindre det er godkjent som et pengemarkedsfond i samsvar med denne forordningen. 

2. Bruken av betegnelsen «pengemarkedsfond» eller en annen betegnelse som gir inntrykk av at et UCITS-fond eller et AIF 

er et pengemarkedsfond, skal omfatte bruk i eksterne dokumenter, prospekter, rapporter, erklæringer, reklame, meldinger, brev 

eller annet materiale som er rettet til eller skal formidles til potensielle investorer, andelseiere, aksjeeiere eller vedkommende 

myndigheter i skriftlig, muntlig, elektronisk eller annen form. 

Artikkel 7 

Gjeldende regler 

1. Et pengemarkedsfond og forvalteren av pengemarkedsfondet skal til enhver tid overholde denne forordningen. 

2. Et pengemarkedsfond som er et UCITS-fond, og forvalteren av pengemarkedsfondet skal til enhver tid oppfylle kravene i 

direktiv 2009/65/EF, med mindre annet er angitt i denne forordningen. 

3. Et pengemarkedsfond som er et AIF, og forvalteren av pengemarkedsfondet skal til enhver tid oppfylle kravene i direktiv 

2011/61/EU, med mindre annet er angitt i denne forordningen. 

4. Forvalteren av et pengemarkedsfond skal ha ansvar for å sikre at denne forordningen overholdes, og skal holdes ansvarlig 

for tap eller skade som følge av manglende overholdelse av denne forordningen. 

5. Denne forordningen skal ikke være til hinder for at pengemarkedsfond anvender investeringsgrenser som er strengere enn 

det som kreves i henhold til denne forordningen. 

KAPITTEL II 

Plikter med hensyn til pengemarkedsfondenes investeringspolitikk 

Avsni t t  I  

Alminnel ige  reg ler ,  og  e i ende ler  so m det  er  t i l l a t t  å  inves tere i  

Artikkel 8 

Allmenne prinsipper 

1. Dersom et pengemarkedsfond består av mer enn én investeringsavdeling, skal hver avdeling ved anvendelsen av 

kapittel II–VII anses som et frittstående pengemarkedsfond.  
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2. Pengemarkedsfond som er godkjent som UCITS-fond, skal ikke være underlagt de pliktene med hensyn til UCITS-

fondenes investeringspolitikk som er fastsatt i artikkel 49–50a, artikkel 51 nr. 2 og artikkel 52–57 i direktiv 2009/65/EF, med 

mindre noe annet er uttrykkelig angitt i denne forordningen. 

Artikkel 9 

Eiendeler som det er tillatt å investere i 

1. Et pengemarkedsfond skal investere bare i en eller flere av følgende kategorier av finansielle eiendeler, og bare på de 

vilkårene som er fastsatt i denne forordningen: 

a) Pengemarkedsinstrumenter, herunder finansielle instrumenter utstedt eller garantert individuelt eller i fellesskap av 

Unionen, medlemsstatenes nasjonale, regionale og lokale myndigheter eller av deres sentralbanker, Den europeiske 

sentralbank, Den europeiske investeringsbank, Det europeiske investeringsfond, Den europeiske stabiliseringsordning, Det 

europeiske finansielle stabiliseringsfond, en sentral myndighet eller en sentralbank i en tredjestat, Det internasjonale 

valutafond, Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling, Europarådets utviklingsbank, Den europeiske bank 

for gjenoppbygging og utvikling, Den internasjonale oppgjørsbank eller en annen relevant internasjonal finansinstitusjon 

eller -organisasjon som en eller flere medlemsstater tilhører. 

b) Verdipapiriseringer og sertifikater med sikkerhet i eiendeler (ABCP-er) som det er tillatt å investere i. 

c) Innskudd i kredittinstitusjoner. 

d) Finansielle derivater. 

e) Gjenkjøpsavtaler som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 14. 

f) Omvendte gjenkjøpsavtaler som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 15. 

g) Andeler eller aksjer i andre pengemarkedsfond. 

2. Et pengemarkedsfond skal ikke utøve noen av følgende former for virksomhet: 

a) Investering i andre eiendeler enn dem som er nevnt i nr. 1. 

b) Shortsalg av noen av følgende instrumenter: pengemarkedsinstrumenter, verdipapiriseringer, ABCP-er og andeler eller 

aksjer i andre pengemarkedsfond. 

c) Direkte eller indirekte eksponering mot aksjer eller varer, herunder via derivater, sertifikater som representerer dem, 

indekser som er basert på dem, eller på noen annen måte eller via noe annet instrument som ville innebære eksponering mot 

dem. 

d) Inngåelse av avtaler om ut- og innlån av verdipapirer samt andre avtaler som kan belaste pengemarkedsfondets eiendeler. 

e) Inn- og utlån av kontanter. 

3. Et pengemarkedsfond kan besitte ytterligere likvide midler i samsvar med artikkel 50 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF. 

Artikkel 10 

Pengemarkedsinstrumenter som det er tillatt å investere i 

1. Det skal være tillatt for et pengemarkedsfond å investere i et pengemarkedsinstrument, forutsatt at dette oppfyller alle 

følgende krav: 

a) Det tilhører en av kategoriene av pengemarkedsinstrumenter som er nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav a), b), c) eller h) i 

direktiv 2009/65/EF.  
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b) Det har en av følgende egenskaper: 

i) Det har et fastsatt forfall på utstedelsestidspunktet på høyst 397 dager. 

ii) Det har en gjenværende løpetid på høyst 397 dager. 

c) Utstederen av pengemarkedsinstrumentet og kvaliteten på pengemarkedsinstrumentet har fått en positiv vurdering i henhold 

til artikkel 19–22. 

d) Dersom et pengemarkedsfond investerer i en verdipapirisering eller et ABCP, er det underlagt kravene fastsatt i artikkel 11. 

2. Uten hensyn til nr. 1 bokstav b) skal standard pengemarkedsfond også tillates å investere i pengemarkedsinstrumenter som 

har en gjenværende løpetid til fastsatt forfallsdato på høyst to år, forutsatt at det gjenstår høyst 397 dager til neste 

rentejusteringsdato. For dette formålet skal pengemarkedsinstrumenter med flytende rente og pengemarkedsinstrumenter med 

fast rente som er sikret med en bytteavtale, justeres til en pengemarkedsrente eller en indeks. 

3. Nr. 1 bokstav c) får ikke anvendelse på pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av Unionen, en sentral 

myndighet eller en sentralbank i en medlemsstat, Den europeiske sentralbank, Den europeiske investeringsbank, Den 

europeiske stabiliseringsordning eller Det europeiske finansielle stabiliseringsfond. 

Artikkel 11 

Verdipapiriseringer og ABCP-er som det er tillatt å investere i 

1. Det skal være tillatt for et pengemarkedsfond å investere i både en verdipapirisering og et ABCP, forutsatt at 

verdipapiriseringen eller ABCP-et er tilstrekkelig likvid, har fått en positiv vurdering i henhold til artikkel 19–22 og er et av 

følgende: 

a) En verdipapirisering nevnt i artikkel 13 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(1). 

b) Et ABCP utstedt av et ABCP-program som 

i) fullt ut støttes av en regulert kredittinstitusjon som dekker alle likviditets- og kredittrisikoer og vesentlige 

forringelsesrisikoer, samt løpende transaksjonskostnader og løpende kostnader for hele programmet i forbindelse med 

ABCP-et, når dette er nødvendig for å garantere investoren full betaling av alle beløp fra ABCP-et, 

ii) ikke er en reverdipapirisering, og verdipapiriseringens underliggende eksponeringer for hver ABCP-transaksjon ikke 

omfatter en verdipapiriseringsposisjon, 

iii) ikke omfatter en syntetisk verdipapirisering som definert i artikkel 242 nr. 11 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c) En enkel, gjennomsiktig og standardisert (STS) verdipapirisering eller ABCP. 

2. Et kortsiktig pengemarkedsfond kan investere i verdipapiriseringene eller ABCP-ene som er nevnt i nr. 1, forutsatt at et av 

følgende vilkår er oppfylt, alt etter hva som er relevant: 

a) Fastsatt forfall på utstedelsestidspunktet for verdipapiriseringene nevnt i nr. 1 bokstav a) er høyst to år, og det gjenstår høyst 

397 dager til neste rentejusteringsdato. 

b) Fastsatt forfall på utstedelsestidspunktet eller gjenværende løpetid for verdipapiriseringene eller ABCP-ene som er nevnt i 

nr. 1 bokstav b) og c), er høyst 397 dager. 

c) Verdipapiriseringene nevnt i nr. 1 bokstav a) og c) er amortiseringsinstrumenter og har en WAL på høyst to år.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1). 
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3. Et standard pengemarkedsfond kan investere i verdipapiriseringene eller ABCP-ene som er nevnt i nr. 1, forutsatt at et av 

følgende vilkår er oppfylt, alt etter hva som er relevant: 

a) Fastsatt forfall på utstedelsestidspunktet eller gjenværende løpetid for verdipapiriseringene og ABCP-ene som er nevnt i 

nr. 1 bokstav a), b) og c), er høyst to år, og det gjenstår høyst 397 dager til neste rentejusteringsdato. 

b) Verdipapiriseringene nevnt i nr. 1 bokstav a) og c) er amortiseringsinstrumenter og har en WAL på høyst to år. 

4. Innen seks måneder etter datoen for ikrafttredelse av den foreslåtte forordningen om STS-verdipapiriseringer skal 

Kommisjonen vedta en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 45 med sikte på å endre denne artikkelen ved å innføre en 

krysshenvisning til kriteriene som identifiserer STS-verdipapiriseringer og ABCP-er i de tilsvarende bestemmelsene i nevnte 

forordning. Endringen skal tre i kraft senest seks måneder etter datoen for ikrafttredelse av den delegerte rettsakten eller fra 

anvendelsesdatoen for de tilsvarende bestemmelsene i den foreslåtte forordningen om STS-verdipapiriseringer, avhengig av 

hvilken dato som kommer sist. 

Ved anvendelsen av første ledd skal kriteriene som identifiserer STS-verdipapiriseringer og ABCP-er, omfatte minst følgende: 

a) Krav til verdipapiriseringens enkelhet, herunder dens karakter av reelt salg og overholdelsen av standarder knyttet til 

fulltegningsgaranti for eksponeringene. 

b) Krav til standardisering av verdipapiriseringen, herunder krav om tilbakeholdelse av risiko. 

c) Krav til gjennomsiktighet knyttet til verdipapiriseringen, herunder formidling av opplysninger til potensielle investorer. 

d) For ABCP-er, i tillegg til bokstav a), b) og c), krav til organisatoren og organisatorens støtte til ABCP-programmet. 

Artikkel 12 

Innskudd i kredittinstitusjoner som det er tillatt å investere i 

Det skal være tillatt for et pengemarkedsfond å investere i innskudd i en kredittinstitusjon, forutsatt at alle følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Innskuddet skal tilbakebetales på anmodning eller kunne tas ut når som helst. 

b) Innskuddet forfaller innen høyst tolv måneder. 

c) Kredittinstitusjonen har sitt forretningskontor i en medlemsstat eller, dersom kredittinstitusjonen har sitt forretningskontor i 

en tredjestat, er underlagt tilsynsregler som anses som likeverdige med dem som er fastsatt i unionsretten i samsvar med 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 107 nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 13 

Finansielle derivater som det er tillatt å investere i 

Det skal være tillatt for et pengemarkedsfond å investere i et finansielt derivat, forutsatt at det omsettes på et regulert marked 

som nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav a), b) eller c) i direktiv 2009/65/EF eller handles OTC, og forutsatt at alle følgende vilkår 

er oppfylt: 

a) Derivatets underliggende komponenter består av rentesatser, valutakurser, valutaer eller indekser som representerer en av 

disse kategoriene. 

b) Derivatet har bare som formål å sikre den iboende rente- eller valutarisikoen i pengemarkedsfondets øvrige investeringer.  
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c) Motpartene i OTC-derivattransaksjoner er institusjoner som er underlagt regulering og tilsyn og tilhører de kategoriene som 

er godkjent av pengemarkedsfondets vedkommende myndigheter. 

d) OTC-derivatene er gjenstand for en pålitelig og verifiserbar verdsetting på daglig basis og kan til enhver tid på 

pengemarkedsfondets initiativ selges, realiseres eller stenges ved en utligningstransaksjon til virkelig verdi. 

Artikkel 14 

Gjenkjøpsavtaler som det er tillatt å investere i 

Det skal være tillatt for et pengemarkedsfond å investere i en gjenkjøpsavtale, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den anvendes midlertidig i høyst sju virkedager, bare for likviditetsstyringsformål og ikke for andre investeringsformål enn 

formålene nevnt i bokstav c). 

b) Den motparten som mottar eiendeler som pengemarkedsfondet har overdratt som sikkerhet i henhold til gjenkjøpsavtalen, 

har forbud mot å selge, investere, pantsette eller på annen måte overdra disse eiendelene uten forhåndssamtykke fra 

pengemarkedsfondet. 

c) De kontantene som pengemarkedsfondet mottar som del av en gjenkjøpsavtale, kan 

i) plasseres i innskudd i samsvar med artikkel 50 nr. 1 bokstav f) i direktiv 2009/65/EF, eller 

ii) investeres i eiendeler nevnt i artikkel 15 nr. 6, men skal ikke investeres i eiendeler som det er tillatt å investere i 

henhold til artikkel 9, overdras eller gjenbrukes på annen måte. 

d) De kontantene som pengemarkedsfondet mottar innenfor rammen av gjenkjøpsavtalen, skal ikke overstige 10 % av dets 

eiendeler. 

e) Pengemarkedsfondet har rett til å si opp avtalen når som helst med høyst to virkedagers varsel. 

Artikkel 15 

Omvendte gjenkjøpsavtaler som det er tillatt å investere i 

1. Det skal være tillatt for et pengemarkedsfond å inngå en omvendt gjenkjøpsavtale, forutsatt at alle følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Pengemarkedsfondet har rett til å si opp avtalen når som helst med høyst to virkedagers varsel. 

b) Markedsverdien av eiendelene som mottas innenfor rammen av den omvendte gjenkjøpsavtalen, er til enhver tid minst lik 

verdien av de utbetalte beløpene. 

2. De eiendelene som et pengemarkedsfond mottar innenfor rammen av en omvendt gjenkjøpsavtale, skal være 

pengemarkedsinstrumenter som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 10. 

De eiendelene som et pengemarkedsfond mottar innenfor rammen av en omvendt gjenkjøpsavtale, skal ikke selges, 

reinvesteres, pantsettes eller overdras på annen måte. 

3. Verdipapiriseringer og ABCP-er skal ikke mottas av et pengemarkedsfond innenfor rammen av en omvendt 

gjenkjøpsavtale. 

4. De eiendelene som et pengemarkedsfond mottar innenfor rammen av en omvendt gjenkjøpsavtale, skal være tilstrekkelig 

diversifisert, med en eksponering for en gitt utsteder på høyst 15 % av pengemarkedsfondets netto andelsverdi, unntatt når disse 

eiendelene har form av pengemarkedsinstrumenter som oppfyller kravene i artikkel 17 nr. 7. Dessuten skal de eiendelene som et 

pengemarkedsfond mottar innenfor rammen av en omvendt gjenkjøpsavtale, være utstedt av en enhet som er uavhengig av 

motparten og ikke forventes å vise en høy grad av korrelasjon med motpartens resultater.  
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5. Et pengemarkedsfond som inngår en omvendt gjenkjøpsavtale, skal sikre at det til enhver tid kan ta ut hele kontantbeløpet, 

enten medregnet påløpt rente eller på grunnlag av en verdsetting til markedsverdi. Når kontantene kan tas ut når som helst på 

grunnlag av en verdsetting til markedsverdi, skal markedsverdien av den omvendte gjenkjøpsavtalen brukes for å beregne 

pengemarkedsfondets netto andelsverdi. 

6. Som unntak fra nr. 2 i denne artikkelen kan et pengemarkedsfond innenfor rammen av en omvendt gjenkjøpsavtale motta 

andre likvide omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter enn dem som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 10, 

forutsatt at disse eiendelene oppfyller et av følgende vilkår: 

a) De er utstedt eller garantert av Unionen, en sentral myndighet eller en sentralbank i en medlemsstat, Den europeiske 

sentralbank, Den europeiske investeringsbank, Den europeiske stabiliseringsordning eller Det europeiske finansielle 

stabiliseringsfond, forutsatt at de har fått en positiv vurdering i henhold til artikkel 19–22. 

b) De er utstedt eller garantert av en sentral myndighet eller en sentralbank i en tredjestat, forutsatt at de har fått en positiv 

vurdering i henhold til artikkel 19–22. 

Pengemarkedsfondets investorer skal få opplysninger om eiendelene som er mottatt innenfor rammen av en omvendt 

gjenkjøpsavtale i henhold til første ledd i dette nummeret, i samsvar med artikkel 13 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2015/2365(1). 

De eiendelene som er mottatt innenfor rammen av en omvendt gjenkjøpsavtale i samsvar med første ledd i dette nummeret, skal 

oppfylle kravene i artikkel 17 nr. 7. 

7. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 45 for å utfylle denne 

forordningen ved å fastsette kvantitative og kvalitative likviditetskrav som får anvendelse på eiendeler nevnt i nr. 6, og 

kvantitative og kvalitative kredittkvalitetskrav som får anvendelse på eiendeler nevnt i nr. 6 bokstav a) i denne artikkelen. 

For dette formålet skal Kommisjonen ta hensyn til rapporten nevnt i artikkel 509 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Kommisjonen skal senest 21. januar 2018 vedta den delegerte rettsakten nevnt i første ledd. 

Artikkel 16 

Andeler eller aksjer i pengemarkedsfond som det er tillatt å investere i 

1. Et pengemarkedsfond kan erverve andeler eller aksjer i ethvert annet pengemarkedsfond (heretter kalt «pengemarkeds-

fondet som det skal investeres i»), forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Høyst 10 % av eiendelene i pengemarkedsfondet som det skal investeres i, kan samlet sett, i samsvar med dets fondsregler 

eller stiftelsesdokumenter, investeres i andeler eller aksjer i andre pengemarkedsfond. 

b) Pengemarkedsfondet som det skal investeres i, innehar ingen andeler eller aksjer i det overtakende pengemarkedsfondet. 

Pengemarkedsfondet som andeler eller aksjer har blitt ervervet fra, skal ikke investere i det overtakende pengemarkedsfondet i 

den perioden det overtakende pengemarkedsfondet innehar andeler eller aksjer i det. 

2. Et pengemarkedsfond kan erverve andeler eller aksjer i andre pengemarkedsfond, forutsatt at høyst 5 % av dets eiendeler 

investeres i ett enkelt pengemarkedsfonds andeler eller aksjer. 

3. Et pengemarkedsfond kan samlet sett investere høyst 17,5 % av sine eiendeler i andre pengemarkedsfonds andeler eller 

aksjer. 

4. Det skal være tillatt for et pengemarkedsfond å investere i andre pengemarkedsfonds andeler eller aksjer, forutsatt at alle 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Pengemarkedsfondet som det skal investeres i, er godkjent i henhold til denne forordningen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/2365 av 25. november 2015 om gjennomsiktighet med hensyn til verdipapir-

finansieringstransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 av 23.12.2015, s. 1). 
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b) Dersom pengemarkedsfondet som det skal investeres i, forvaltes direkte eller gjennom delegering av samme forvalter som 

det overtakende pengemarkedsfondets forvalter, eller av et annet selskap som det overtakende pengemarkedsfondets 

forvalter er knyttet til gjennom et forvaltnings- eller kontrollfellesskap, eller gjennom en betydelig direkte eller indirekte 

eierandel, er det ikke tillatt for forvalteren av pengemarkedsfondet som det skal investeres i, eller det andre selskapet, å 

kreve tegnings- eller innløsningsgebyrer knyttet til det overtakende pengemarkedsfondets investering i andeler eller aksjer i 

pengemarkedsfondet som det skal investeres i. 

c) Dersom et pengemarkedsfond investerer minst 10 % av sine eiendeler i andre pengemarkedsfonds andeler eller aksjer, skal 

dette pengemarkedsfondet 

i) i sitt prospekt oppgi den øvre grensen for forvaltningsgebyrer som kan bli belastet pengemarkedsfondet selv og de 

andre pengemarkedsfondene som det investerer i, og 

ii) i sin årsrapport angi den største tillatte andelen av forvaltningsgebyrer som belastes pengemarkedsfondet selv og de 

andre pengemarkedsfondene som det investerer i. 

5. Nr. 2 og 3 i denne artikkelen får ikke anvendelse på et pengemarkedsfond som er et AIF som er godkjent i samsvar med 

artikkel 5, dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Pengemarkedsfondet markedsføres utelukkende gjennom en spareordning for ansatte som er underlagt nasjonal rett, og som 

har bare fysiske personer som investorer. 

b) Spareordningen for ansatte nevnt i bokstav a) gir bare investorene mulighet til å innløse sine investeringer i samsvar med 

restriktive innløsningsvilkår som er fastsatt i nasjonal rett, og som innebærer at innløsninger bare kan finne sted under visse 

omstendigheter som ikke er knyttet til markedsutviklingen. 

Som unntak fra nr. 2 og 3 i denne artikkelen kan et pengemarkedsfond som er et UCITS-fond godkjent i samsvar med artikkel 4 

nr. 2, erverve andeler eller aksjer i andre pengemarkedsfond i samsvar med artikkel 55 eller 58 i direktiv 2009/65/EF på 

følgende vilkår: 

a) Pengemarkedsfondet markedsføres utelukkende gjennom en spareordning for ansatte som er underlagt nasjonal rett, og som 

har bare fysiske personer som investorer. 

b) Spareordningen for ansatte nevnt i bokstav a) gir bare investorene mulighet til å innløse sine investeringer i samsvar med 

restriktive innløsningsvilkår som er fastsatt i nasjonal rett, og som innebærer at innløsninger bare kan finne sted under visse 

omstendigheter som ikke er knyttet til markedsutviklingen. 

6. Kortsiktige pengemarkedsfond kan bare investere i andeler eller aksjer i andre kortsiktige pengemarkedsfond. 

7. Standard pengemarkedsfond kan investere i andeler eller aksjer i kortsiktige pengemarkedsfond og standard 

pengemarkedsfond. 

Avsni t t  I I  

Beste mmelsene om investering spol i t ikk  

Artikkel 17 

Diversifisering 

1. Et pengemarkedsfond skal ikke investere mer enn 

a) 5 % av sine eiendeler i pengemarkedsinstrumenter, verdipapiriseringer og ABCP-er utstedt av samme organ, 

b) 10 % av sine eiendeler i innskudd i én og samme kredittinstitusjon, med mindre banksektorens struktur i medlemsstaten der 

pengemarkedsfondet er hjemmehørende, er slik at det ikke finnes et tilstrekkelig antall levedyktige kredittinstitusjoner til å 

oppfylle dette diversifiseringskravet, og det ikke er økonomisk gjennomførbart for pengemarkedsfondet å foreta innskudd i 

en annen medlemsstat; i så fall kan høyst 15 % av dets eiendeler deponeres i én og samme kredittinstitusjon. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan et VNAV-pengemarkedsfond investere høyst 10 % av sine eiendeler i 

pengemarkedsinstrumenter, verdipapiriseringer og ABCP-er utstedt av samme organ, forutsatt at den samlede verdien av slike 

pengemarkedsinstrumenter, verdipapiriseringer og ABCP-er som innehas av VNAV-pengemarkedsfondet i hvert utstedende 

organ som det investerer mer enn 5 % av sine eiendeler i, ikke overstiger 40 % av eiendelenes verdi.  
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3. Fram til anvendelsesdatoen for den delegerte rettsakten nevnt i artikkel 11 nr. 4 skal et pengemarkedsfonds samlede 

eksponeringer mot verdipapiriseringer og ABCP-er ikke overstige 15 % av pengemarkedsfondets eiendeler. 

Fra og med anvendelsesdatoen for den delegerte rettsakten nevnt i artikkel 11 nr. 4 skal et pengemarkedsfonds samlede 

eksponeringer mot verdipapiriseringer og ABCP-er ikke overstige 20 % av pengemarkedsfondets eiendeler, hvorav høyst 15 % 

av pengemarkedsfondets eiendeler kan investeres i verdipapiriseringer og ABCP-er som ikke oppfyller kriteriene for 

identifisering av STS-verdipapiriseringer og ABCP-er. 

4. Den samlede risikoeksponeringen mot samme motpart til et pengemarkedsfond som følger av OTC-derivattransaksjoner 

som oppfyller vilkårene i artikkel 13, skal ikke overstige 5 % av pengemarkedsfondets eiendeler. 

5. Det samlede kontantbeløpet som leveres til én og samme motpart til et pengemarkedsfond ved omvendte gjenkjøpsavtaler, 

skal ikke overstige 15 % av pengemarkedsfondets eiendeler. 

6. Uten hensyn til de individuelle grensene fastsatt i nr. 1 og 4 kan et pengemarkedsfond, dersom dette vil føre til at over 

15 % av dets eiendeler investeres i ett enkelt organ, ikke kombinere 

a) investeringer i pengemarkedsinstrumenter, verdipapiriseringer og ABCP-er utstedt av dette organet, 

b) innskudd hos dette organet, 

c) finansielle OTC-derivater som gir motpartsrisikoeksponering mot dette organet. 

Som unntak fra diversifiseringskravet fastsatt i første ledd kan pengemarkedsfondet — dersom finansmarkedets struktur i 

medlemsstaten der pengemarkedsfondet er hjemmehørende, er slik at det ikke finnes et tilstrekkelig antall levedyktige 

finansinstitusjoner til å oppfylle nevnte diversifiseringskrav, og det ikke er økonomisk gjennomførbart for pengemarkedsfondet 

å benytte finansinstitusjoner i en annen medlemsstat — kombinere investeringstypene nevnt i bokstav a)–c) opptil en 

investering på høyst 20 % av sine eiendeler i ett enkelt organ. 

7. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan et pengemarkedsfonds vedkommende myndighet tillate at et pengemarkedsfond, i 

samsvar med prinsippet om risikospredning, investerer inntil 100 % av sine eiendeler i ulike pengemarkedsinstrumenter som er 

utstedt eller garantert individuelt eller i fellesskap av Unionen, medlemsstatenes nasjonale, regionale og lokale myndigheter 

eller av deres sentralbanker, Den europeiske sentralbank, Den europeiske investeringsbank, Det europeiske investeringsfond, 

Den europeiske stabiliseringsordning, Det europeiske finansielle stabiliseringsfond, en sentral myndighet eller en sentralbank i 

en tredjestat, Det internasjonale valutafond, Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling, Europarådets 

utviklingsbank, Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling, Den internasjonale oppgjørsbank eller en annen relevant 

internasjonal finansinstitusjon eller -organisasjon som en eller flere medlemsstater tilhører. 

Første ledd får anvendelse bare dersom alle følgende krav er oppfylt: 

a) Pengemarkedsfondet innehar pengemarkedsinstrumenter fra minst seks ulike emisjoner fra utstederen. 

b) Pengemarkedsfondet begrenser investeringen i pengemarkedsinstrumenter fra samme emisjon til høyst 30 % av sine 

eiendeler. 

c) Pengemarkedsfondet viser i sine fondsregler eller stiftelsesdokumenter uttrykkelig til alle myndigheter, institusjoner eller 

organisasjoner nevnt i første ledd som individuelt eller i fellesskap utsteder eller garanterer pengemarkedsinstrumenter som 

det har til hensikt å investere mer enn 5 % av sine eiendeler i. 

d) Pengemarkedsfondets prospekter og markedsføringsmateriell inneholder en erklæring som klart angir at dette unntaket 

anvendes, samt alle myndigheter, institusjoner eller organisasjoner nevnt i første ledd som individuelt eller i fellesskap 

utsteder eller garanterer pengemarkedsinstrumenter som fondet har til hensikt å investere mer enn 5 % av sine eiendeler i. 

8. Uten hensyn til de individuelle grensene fastsatt i nr. 1 kan et pengemarkedsfond ikke investere mer enn 10 % av sine 

eiendeler i obligasjoner som er utstedt av en enkelt kredittinstitusjon som har sitt forretningskontor i en medlemsstat, og som 

ved lov er underlagt særskilt offentlig tilsyn med sikte på å verne obligasjonseierne. Særlig skal beløp som skriver seg fra 
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utstedelsen av disse obligasjonene, i henhold til lovgivningen investeres i eiendeler som i hele gyldighetstiden for obligasjonene 

gir tilstrekkelig dekning for de forpliktelsene som følger av dem, og som ifølge fortrinnsrett brukes til tilbakebetaling av 

hovedstolen og påløpte renter dersom utstederen misligholder sine forpliktelser. 

Dersom et pengemarkedsfond investerer mer enn 5 % av sine eiendeler i obligasjoner nevnt i første ledd som er utstedt av 

samme utsteder, skal den samlede verdien av disse investeringene ikke overstige 40 % av verdien av pengemarkedsfondets 

eiendeler. 

9. Uten hensyn til de individuelle grensene fastsatt i nr. 1 kan et pengemarkedsfond ikke investere mer enn 20 % av sine 

eiendeler i obligasjoner som er utstedt av en enkelt kredittinstitusjon, dersom kravene i artikkel 10 nr. 1 bokstav f) eller artikkel 

11 nr. 1 bokstav c) i delegert forordning (EU) 2015/61 er oppfylt, herunder eventuelle investeringer i eiendelene nevnt i nr. 8 i 

denne artikkelen. 

Dersom et pengemarkedsfond investerer mer enn 5 % av sine eiendeler i obligasjoner nevnt i første ledd som er utstedt av 

samme utsteder, skal den samlede verdien av disse investeringene ikke overstige 60 % av verdien av pengemarkedsfondets 

eiendeler, herunder eventuelle investeringer i eiendelene nevnt i nr. 8, idet det tas hensyn til grensene fastsatt i nevnte nummer. 

10. Selskaper som inngår i samme konsern med hensyn til konsoliderte regnskaper i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/34/EU(1) eller i samsvar med anerkjente internasjonale regnskapsregler, skal anses som ett enkelt organ ved 

beregning av grensene omhandlet i nr. 1–6 i denne artikkelen. 

Artikkel 18 

Konsentrasjon 

1. Høyst 10 % av pengemarkedsinstrumentene, verdipapiriseringene og ABCP-ene i et pengemarkedsfond skal være utstedt 

av ett enkelt organ. 

2. Grensen fastsatt i nr. 1 får ikke anvendelse på innehav av pengemarkedsinstrumenter som er utstedt eller garantert av 

Unionen, medlemsstatenes nasjonale, regionale og lokale myndigheter eller av deres sentralbanker, Den europeiske sentralbank, 

Den europeiske investeringsbank, Det europeiske investeringsfond, Den europeiske stabiliseringsordning, Det europeiske 

finansielle stabiliseringsfond, en sentral myndighet eller en sentralbank i en tredjestat, Det internasjonale valutafond, Den 

internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling, Europarådets utviklingsbank, Den europeiske bank for gjenoppbygging 

og utvikling, Den internasjonale oppgjørsbank eller en annen relevant internasjonal finansinstitusjon eller -organisasjon som en 

eller flere medlemsstater tilhører. 

Avsni t t  I I I  

Penge mar kedsinstrumenters ,  verdipapiri sering ers  og  ABCP -ers  kredit tkval i tet  

Artikkel 19 

Framgangsmåte for intern kredittkvalitetsvurdering 

1. Forvalteren av et pengemarkedsfond skal innføre, gjennomføre og konsekvent anvende en forsvarlig framgangsmåte for 

intern kredittkvalitetsvurdering for å fastslå kredittkvaliteten til pengemarkedsinstrumenter, verdipapiriseringer og ABCP-er, 

idet det tas hensyn til utstederen av instrumentet og instrumentets egenskaper. 

2. Forvalteren av et pengemarkedsfond skal sikre at opplysningene som anvendes i forbindelse med framgangsmåten for 

intern kredittkvalitetsvurdering, har tilstrekkelig kvalitet, er oppdaterte og kommer fra pålitelige kilder. 

3. Framgangsmåten for intern vurdering skal baseres på forsvarlige, systematiske og fortløpende vurderingsmetoder. 

Metodene som brukes, skal valideres av forvalteren av et pengemarkedsfond på grunnlag av historisk erfaring og empirisk 

dokumentasjon, herunder etterkontroll.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 
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4. Forvalteren av et pengemarkedsfond skal sikre at framgangsmåten for intern kredittkvalitetsvurdering overholder alle 

følgende allmenne prinsipper: 

a) Det skal innføres en effektiv prosess for å innhente og oppdatere relevante opplysninger om utstederen og instrumentets 

egenskaper. 

b) Det skal vedtas og gjennomføres hensiktsmessige tiltak for å sikre at den interne kredittkvalitetsvurderingen baseres på en 

grundig analyse av de opplysningene som er tilgjengelige og relevante, og omfatter alle relevante faktorer som påvirker 

utstederens kredittverdighet og instrumentets kredittkvalitet. 

c) Framgangsmåten for intern kredittkvalitetsvurdering skal løpende overvåkes, og alle kredittkvalitetsvurderinger skal 

gjennomgås minst en gang i året. 

d) I henhold til artikkel 5a i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal automatisk og overdreven tillit til eksterne kredittvurderinger 

unngås, og forvalteren av et pengemarkedsfond skal derfor foreta en ny kredittkvalitetsvurdering for et pengemarkeds-

instrument, verdipapiriseringer og ABCP-er når det skjer en vesentlig endring som kan påvirke den eksisterende 

vurderingen av instrumentet. 

e) Forvalteren av et pengemarkedsfond skal minst en gang i året gjennomgå kredittkvalitetsvurderingsmetodene for å fastslå 

om de fortsatt er hensiktsmessige for den aktuelle porteføljen og de ytre omstendighetene, og gjennomgåelsen skal 

formidles til vedkommende myndighet for forvalteren av pengemarkedsfondet. Dersom forvalteren av pengemarkedsfondet 

blir oppmerksom på feil i kredittkvalitetsvurderingsmetodene eller i anvendelsen av disse, skal han umiddelbart rette disse 

feilene. 

f) Dersom metoder, modeller eller viktige forutsetninger som benyttes i framgangsmåten for intern kredittkvalitetsvurdering, 

endres, skal forvalteren av et pengemarkedsfond så snart som mulig gjennomgå alle berørte interne kredittkvalitets-

vurderinger. 

Artikkel 20 

Intern kredittkvalitetsvurdering 

1. Forvalteren av et pengemarkedsfond skal anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 for å avgjøre om kredittkvaliteten 

til et pengemarkedsinstrument, en verdipapirisering eller et ABCP skal få en positiv vurdering. Dersom et kredittvurderingsbyrå 

som er registrert og godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1060/2009, har framlagt en kredittvurdering av det aktuelle 

pengemarkedsinstrumentet, kan forvalteren av pengemarkedsfondet ta hensyn til en slik vurdering og til tilleggsopplysninger og 

analyser i sin interne kredittkvalitetsvurdering, men ikke utelukkende eller automatisk støtte seg til en slik vurdering i samsvar 

med artikkel 5a i forordning (EF) nr. 1060/2009. 

2. Kredittkvalitetsvurderingen skal ta hensyn til minst følgende faktorer og allmenne prinsipper: 

a) Kvantifiseringen av utstederens kredittrisiko og av den relative risikoen for mislighold fra utstederen og ved instrumentet. 

b) Kvalitative indikatorer for instrumentets utsteder, blant annet i lys av den makroøkonomiske situasjonen og situasjonen på 

finansmarkedet. 

c) Pengemarkedsinstrumentenes kortsiktige art. 

d) Instrumentets eiendelsklasse. 

e) Type utsteder, der det skjelnes mellom minst følgende typer utstedere: nasjonale, regionale eller lokale myndigheter, 

finansielle foretak og ikke-finansielle foretak. 

f) For strukturerte finansielle instrumenter, den iboende operasjonelle risikoen og motpartsrisikoen i den strukturerte 

finansielle transaksjonen og, ved eksponering mot verdipapiriseringer, utstederens kredittrisiko, verdipapiriseringens 

struktur og de underliggende eiendelenes kredittrisiko. 

g) Instrumentets likviditetsprofil. 

Forvalteren av et pengemarkedsfond kan, i tillegg til de faktorene og allmenne prinsippene som er nevnt i dette nummeret, ta 

hensyn til advarsler og indikatorer i forbindelse med vurderingen av et pengemarkedsinstruments kredittkvalitet som nevnt i 

artikkel 17 nr. 7.  
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Artikkel 21 

Dokumentasjon 

1. Forvalteren av et pengemarkedsfond skal dokumentere sin framgangsmåte for intern kredittkvalitetsvurdering og sine 

kredittkvalitetsvurderinger. Dokumentasjonen skal omfatte følgende elementer: 

a) Utformingen av og virkemåten til dens framgangsmåte for intern kredittkvalitetsvurdering, beskrevet på en måte som gjør 

det mulig for vedkommende myndigheter å forstå og vurdere om en kredittkvalitetsvurdering er hensiktsmessig. 

b) Grunnlaget for og analysen som støtter kredittkvalitetsvurderingen, samt pengemarkedsfondets forvalters valg av kriterier 

for og hyppigheten av gjennomgåelsen av kredittkvalitetsvurderingen. 

c) Alle større endringer i framgangsmåten for intern kredittkvalitetsvurdering, herunder angivelse av hva som utløser 

endringene. 

d) Organiseringen av framgangsmåten for intern kredittkvalitetsvurdering og internkontrollstrukturen. 

e) Alle tidligere interne kredittkvalitetsvurderinger av instrumenter, utstedere og eventuelt anerkjente garantister. 

f) Den eller de personene som har ansvar for framgangsmåten for intern kredittkvalitetsvurdering. 

2. Forvalteren av et pengemarkedsfond skal oppbevare all dokumentasjon nevnt i nr. 1 i minst tre fullstendige årlige 

regnskapsperioder. 

3. Framgangsmåten for intern kredittkvalitetsvurdering skal beskrives i pengemarkedsfondets fondsregler eller 

stiftelsesdokumenter, og alle dokumenter nevnt i nr. 1 skal på anmodning gjøres tilgjengelige for pengemarkedsfondets 

vedkommende myndigheter og for vedkommende myndigheter for forvalteren av pengemarkedsfondet. 

Artikkel 22 

Delegerte rettsakter i forbindelse med kredittkvalitetsvurderingen 

Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 45 for å utfylle denne forordningen ved å spesifisere 

følgende: 

a) Kriteriene for validering av kredittkvalitetsvurderingsmetodene, som nevnt i artikkel 19 nr. 3. 

b) Kriteriene for kvantifisering av kredittrisikoen og den relative risikoen for mislighold fra utstederen og ved instrumentet, 

som nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav a). 

c) Kriteriene for å fastsette kvalitative indikatorer for utstederen av instrumentet, som nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav b). 

d) Betydningen av uttrykket «vesentlig endring», som nevnt i artikkel 19 nr. 4 bokstav d). 

Artikkel 23 

Styring i forbindelse med kredittkvalitetsvurderingen 

1. Framgangsmåten for intern kredittkvalitetsvurdering skal godkjennes av den øverste ledelsen, ledelsesorganet og, dersom 

en slik finnes, tilsynsfunksjonen hos forvalteren av et pengemarkedsfond. 

Disse partene skal ha en god forståelse av framgangsmåten for intern kredittkvalitetsvurdering og de metodene som anvendes 

av forvalteren av et pengemarkedsfond, samt detaljerte kunnskaper om de tilknyttede rapportene.  
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2. Forvalteren av et pengemarkedsfond skal gi en rapport om pengemarkedsfondets kredittrisikoprofil på grunnlag av en 

analyse av pengemarkedsfondets interne kredittkvalitetsvurderinger til partene nevnt i nr. 1. Rapporteringens hyppighet skal 

avhenge av betydningen og typen av opplysninger, og skal være minst en gang i året. 

3. Den øverste ledelsen skal løpende sikre at den interne kredittkvalitetsvurderingen fungerer på en ordentlig måte. 

Den øverste ledelsen skal regelmessig underrettes om hvordan framgangsmåtene for intern kredittkvalitetsvurdering fungerer, 

områder der det er fastslått mangler, og status for innsats som er gjort og tiltak som er truffet for å forbedre tidligere påviste 

mangler. 

4. Interne kredittkvalitetsvurderinger og den regelmessige gjennomgåelsen av dem som forvalteren av et pengemarkedsfond 

foretar, skal ikke foretas av personer som utfører eller har ansvar for et pengemarkedsfonds porteføljeforvaltning. 

KAPITTEL III 

Plikter med hensyn til pengemarkedsfondenes risikostyring 

Artikkel 24 

Porteføljeregler for kortsiktige pengemarkedsfond 

1. Et kortsiktig pengemarkedsfond skal løpende oppfylle alle følgende porteføljekrav: 

a) Porteføljen skal ha en WAM på høyst 60 dager. 

b) Porteføljen skal ha en WAL på høyst 120 dager, med forbehold for annet og tredje ledd. 

c) For LVNAV-pengemarkedsfond og offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond skal minst 10 % av eiendelene bestå 

av eiendeler som forfaller på daglig basis, omvendte gjenkjøpsavtaler som kan sies opp med én virkedags varsel, eller 

kontanter som kan tas ut med én virkedags varsel. Et LVNAV-pengemarkedsfond eller offentlig gjeld-basert CNAV-

pengemarkedsfond skal ikke erverve andre eiendeler enn slike som forfaller på daglig basis, dersom ervervet ville medføre 

at dette pengemarkedsfondet investerer mindre enn 10 % av porteføljen i eiendeler som forfaller på daglig basis. 

d) For et kortsiktig VNAV-pengemarkedsfond skal minst 7,5 % av eiendelene bestå av eiendeler som forfaller på daglig basis, 

omvendte gjenkjøpsavtaler som kan sies opp med én virkedags varsel, eller kontanter som kan tas ut med én virkedags 

varsel. Et kortsiktig VNAV-pengemarkedsfond skal ikke erverve andre eiendeler enn slike som forfaller på daglig basis, 

dersom ervervet ville medføre at dette pengemarkedsfondet investerer mindre enn 7,5 % av porteføljen i eiendeler som 

forfaller på daglig basis. 

e) For LVNAV-pengemarkedsfond og offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond skal minst 30 % av eiendelene bestå 

av eiendeler som forfaller på ukentlig basis, omvendte gjenkjøpsavtaler som kan sies opp med fem virkedagers varsel, eller 

kontanter som kan tas ut med fem virkedagers varsel. Et LVNAV-pengemarkedsfond eller offentlig gjeld-basert CNAV-

pengemarkedsfond skal ikke erverve andre eiendeler enn slike som forfaller på ukentlig basis, dersom ervervet ville 

medføre at dette pengemarkedsfondet investerer mindre enn 30 % av porteføljen i eiendeler som forfaller på ukentlig basis. 

f) For et kortsiktig VNAV-pengemarkedsfond skal minst 15 % av eiendelene bestå av eiendeler som forfaller på ukentlig 

basis, omvendte gjenkjøpsavtaler som kan sies opp med fem virkedagers varsel, eller kontanter som kan tas ut med fem 

virkedagers varsel. Et kortsiktig VNAV-pengemarkedsfond skal ikke erverve andre eiendeler enn slike som forfaller på 

ukentlig basis, dersom ervervet ville medføre at dette pengemarkedsfondet investerer mindre enn 15 % av porteføljen i 

eiendeler som forfaller på ukentlig basis. 

g) Ved beregningen nevnt i bokstav e) kan eiendeler nevnt i artikkel 17 nr. 7 som er svært likvide og kan innløses og gjøres 

opp innen én virkedag, og har en gjenværende løpetid på høyst 190 dager, også inngå i de eiendelene som forfaller på 

ukentlig basis i et LVNAV-pengemarkedsfond og et offentlig gjeld-basert CNAV-pengemarkedsfond, opptil en grense på 

17,5 % av fondets eiendeler.  
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h) Ved beregningen nevnt i bokstav f) kan pengemarkedsinstrumenter eller andeler eller aksjer i andre pengemarkedsfond 

inngå i de eiendelene som forfaller på ukentlig basis i et kortsiktig VNAV-pengemarkedsfond, opptil en grense på 7,5 % av 

fondets eiendeler, forutsatt at de kan innløses og gjøres opp innen fem virkedager. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav b) i forbindelse med beregningen av WAL for verdipapirer, herunder strukturerte 

finansielle instrumenter, skal et kortsiktig pengemarkedsfond basere beregningen av løpetid på den gjenværende løpetiden til 

instrumentenes fastsatte forfallsdato. Dersom et finansielt instrument omfatter en salgsopsjon, kan imidlertid et kortsiktig 

pengemarkedsfond basere løpetidsberegningen på salgsopsjonens utøvelsestidspunkt i stedet for den gjenværende løpetiden, 

men bare dersom alle de følgende vilkårene til enhver tid er oppfylt: 

i) Salgsopsjonen kan utøves fritt av det kortsiktige pengemarkedsfondet på utøvelsestidspunktet 

ii) Innløsningskursen for salgsopsjonen ligger nær instrumentets forventede verdi på utøvelsestidspunktet. 

iii) Det kortsiktige pengemarkedsfondets investeringsstrategi innebærer at det er høy sannsynlighet for at opsjonen vil bli utøvd 

på utøvelsestidspunktet. 

Som unntak fra annet ledd kan et kortsiktig pengemarkedsfond i forbindelse med beregningen av WAL for verdipapiriseringer 

og ABCP-er, når det gjelder amortiseringsinstrumenter, i stedet basere løpetidsberegningen på ett av følgende: 

i) Den avtalefestede amortiseringsprofilen for slike instrumenter. 

ii) Amortiseringsprofilen for de underliggende eiendelene som kontantstrømmen for innløsningen av slike instrumenter 

kommer fra. 

2. Dersom grensene nevnt i denne artikkelen overskrides på grunn av forhold som et pengemarkedsfond ikke har 

herredømme over, eller som følge av at det benytter sine tegnings- eller innløsningsretter, skal pengemarkedsfondet ha som 

fremste mål å rette på denne situasjonen, samtidig som det skal ta behørig hensyn til andelseiernes eller aksjeeiernes interesser. 

3. Alle pengemarkedsfond nevnt i artikkel 3 nr. 1 i denne forordningen kan være kortsiktige pengemarkedsfond. 

Artikkel 25 

Porteføljeregler for standard pengemarkedsfond 

1. Et standard pengemarkedsfond skal løpende oppfylle alle følgende krav: 

a) Porteføljen skal til enhver tid ha en WAM på høyst seks måneder. 

b) Porteføljen skal til enhver tid ha en WAL på høyst tolv måneder, med forbehold for annet og tredje ledd. 

c) Minst 7,5 % av eiendelene skal bestå av eiendeler som forfaller på daglig basis, omvendte gjenkjøpsavtaler som kan sies 

opp med én virkedags varsel, eller kontanter som kan tas ut med én virkedags varsel. Et standard pengemarkedsfond skal 

ikke erverve andre eiendeler enn slike som forfaller på daglig basis, dersom ervervet ville medføre at dette pengemarkeds-

fondet investerer mindre enn 7,5 % av porteføljen i eiendeler som forfaller på daglig basis. 

d) Minst 15 % av eiendelene skal bestå av eiendeler som forfaller på ukentlig basis, omvendte gjenkjøpsavtaler som kan sies 

opp med fem virkedagers varsel, eller kontanter som kan tas ut med fem virkedagers varsel. Et standard pengemarkedsfond 

skal ikke erverve andre eiendeler enn slike som forfaller på ukentlig basis, dersom ervervet ville medføre at dette 

pengemarkedsfondet investerer mindre enn 15 % av porteføljen i eiendeler som forfaller på ukentlig basis. 

e) Ved beregningen nevnt i bokstav d) kan pengemarkedsinstrumenter eller andeler eller aksjer i andre pengemarkedsfond 

inngå i de eiendelene som forfaller på ukentlig basis, opptil en grense på 7,5 % av fondets eiendeler, forutsatt at de kan 

innløses og gjøres opp innen fem virkedager.  
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Ved anvendelse av første ledd bokstav b) i forbindelse med beregningen av WAL for verdipapirer, herunder strukturerte 

finansielle instrumenter, skal et standard pengemarkedsfond basere beregningen av løpetid på den gjenværende løpetiden til 

instrumentenes fastsatte forfallsdato. Dersom et finansielt instrument omfatter en salgsopsjon, kan imidlertid et standard 

pengemarkedsfond basere løpetidsberegningen på salgsopsjonens utøvelsestidspunkt i stedet for den gjenværende løpetiden, 

men bare dersom alle følgende vilkår til enhver tid er oppfylt: 

i) Salgsopsjonen kan utøves fritt av det standard pengemarkedsfondet på utøvelsestidspunktet. 

ii) Innløsningskursen for salgsopsjonen ligger nær instrumentets forventede verdi på utøvelsestidspunktet. 

iii) Det standard pengemarkedsfondets investeringsstrategi innebærer at det er høy sannsynlighet for at opsjonen vil bli utøvd 

på utøvelsestidspunktet. 

Som unntak fra annet ledd kan et standard pengemarkedsfond i forbindelse med beregningen av WAL for verdipapiriseringer 

og ABCP-er, når det gjelder amortiseringsinstrumenter, i stedet basere løpetidsberegningen på et av følgende: 

i) Den avtalefestede amortiseringsprofilen for slike instrumenter. 

ii) Amortiseringsprofilen for de underliggende eiendelene som kontantstrømmen for innløsningen av slike instrumenter 

kommer fra. 

2. Dersom grensene nevnt i denne artikkelen overskrides på grunn av forhold som et standard pengemarkedsfond ikke har 

herredømme over, eller som følge av at det benytter sine tegnings- eller innløsningsretter, skal pengemarkedsfondet ha som 

fremste mål å rette på denne situasjonen, samtidig som det skal ta behørig hensyn til andelseiernes eller aksjeeiernes interesser. 

3. Et standard pengemarkedsfond skal ikke ha form av et offentlig gjeld-basert CNAV-pengemarkedsfond eller et LVNAV-

pengemarkedsfond. 

Artikkel 26 

Kredittvurdering av pengemarkedsfond 

Et pengemarkedsfond som innhenter eller finansierer en ekstern kredittvurdering, skal gjøre dette i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1060/2009. Pengemarkedsfondet eller forvalteren av pengemarkedsfondet skal klart angi i pengemarkedsfondets 

prospekt og i all kommunikasjon med investorene der den eksterne kredittvurderingen er nevnt, at vurderingen ble innhentet 

eller finansiert av pengemarkedsfondet eller av forvalteren av pengemarkedsfondet. 

Artikkel 27 

Kjennskap til kunden 

1. Uten at det berører eventuelle strengere krav fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849(1), skal 

forvalteren av et pengemarkedsfond innføre, gjennomføre og anvende framgangsmåter og utvise behørig aktsomhet med sikte 

på å forutse virkningen av samtidig innløsning fra flere investorer, idet det tas hensyn til minst typen av investor, antallet 

andeler eller aksjer som en enkelt investor eier i pengemarkedsfondet, samt utviklingen i inn- og utgående strømmer. 

2. Dersom verdien av andeler eller aksjer som innehas av en enkelt investor, overstiger beløpet for det tilsvarende daglige 

likviditetskravet til et pengemarkedsfond, skal forvalteren av pengemarkedsfondet, i tillegg til faktorene angitt i nr. 1, ta hensyn 

til alle følgende faktorer: 

a) Identifiserbare mønstre i investorenes kontantbehov, herunder den sykliske utviklingen i antallet aksjer i pengemarkeds-

fondet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger 

eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73). 
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b) De ulike investorenes risikoaversjon. 

c) Graden av korrelasjon eller nære forbindelser mellom ulike investorer i pengemarkedsfondet. 

3. Dersom investorene gjør sine investeringer gjennom en formidler, skal forvalteren av et pengemarkedsfond be 

formidleren om de opplysningene som kreves for å oppfylle nr. 1 og 2, med sikte på å forvalte pengemarkedsfondets likviditet 

og investorkonsentrasjon på en hensiktsmessig måte. 

4. Forvalteren av et pengemarkedsfond skal sikre at verdien av andelene eller aksjene som innehas av en enkelt investor, 

ikke har vesentlig innvirkning på pengemarkedsfondets likviditetsprofil dersom den utgjør en vesentlig del av pengemarkeds-

fondets samlede netto andelsverdi. 

Artikkel 28 

Stresstesting 

1. Alle pengemarkedsfond skal ha hensiktsmessige metoder for stresstesting som identifiserer mulige hendelser eller 

framtidige endringer i økonomiske forhold som vil kunne ha ugunstige virkninger på pengemarkedsfondet. Pengemarkeds-

fondet eller forvalteren av et pengemarkedsfond skal vurdere den mulige innvirkningen slike hendelser eller endringer kan få på 

pengemarkedsfondet. Pengemarkedsfondet eller forvalteren av et pengemarkedsfond skal regelmessig gjennomføre stresstesting 

for ulike mulige scenarioer. 

Stresstestene skal baseres på objektive kriterier og ta hensyn til virkningene av alvorlige mulige scenarioer. Stresstest-

scenarioene skal minst ta hensyn til referanseparametrer som omfatter følgende faktorer: 

a) Hypotetiske endringer i likviditetsnivået for eiendelene i pengemarkedsfondets portefølje. 

b) Hypotetiske endringer i kredittrisikonivået for eiendelene i pengemarkedsfondets portefølje, herunder kreditthendelser og 

kredittvurderingshendelser («rating events»). 

c) Hypotetiske bevegelser i rentesatsene og valutakursene. 

d) Hypotetiske innløsningsnivåer. 

e) Hypotetisk økning eller reduksjon av avstanden mellom indekser som rentesatser for porteføljepapirer er knyttet til. 

f) Hypotetiske systemsjokk på makronivå som påvirker økonomien som helhet. 

2. Når det gjelder offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond og LVNAV-pengemarkedsfond, skal stresstestene for 

ulike scenarioer dessuten anslå forskjellen mellom konstant netto andelsverdi per andel eller aksje og netto andelsverdi per 

andel eller aksje. 

3. Stresstester skal gjennomføres med en hyppighet som fastsettes av styret for pengemarkedsfondet, dersom det er relevant, 

eller styret for forvalteren av et pengemarkedsfond, under hensyn til hva som er et hensiktsmessig og rimelig intervall i lys av 

markedsforholdene, og under hensyn til eventuelle planlagte endringer i pengemarkedsfondets portefølje. Stresstestene skal 

gjennomføres minst hvert halvår. 

4. Dersom stresstesten avdekker en sårbarhet i pengemarkedsfondet, skal forvalteren av et pengemarkedsfond utarbeide en 

omfattende rapport med resultatene av stresstestingen samt en foreslått handlingsplan. 

Ved behov skal forvalteren av et pengemarkedsfond treffe tiltak for å gjøre pengemarkedsfondet mer robust, herunder tiltak 

som styrker likviditeten til eller kvaliteten på pengemarkedsfondets eiendeler, og skal umiddelbart underrette pengemarkeds-

fondets vedkommende myndighet om tiltakene som er truffet. 

5. Den omfattende rapporten med resultatene av stresstestingen og en foreslått handlingsplan skal framlegges for og vurderes 

av styret for pengemarkedsfondet, dersom det er relevant, eller styret for forvalteren av et pengemarkedsfond. Om nødvendig 

skal styret endre den foreslåtte handlingsplanen og godkjenne den endelige handlingsplanen. Den omfattende rapporten og 

handlingsplanen skal oppbevares i minst fem år. 

Den omfattende rapporten og handlingsplanen skal framlegges for og gjennomgås av pengemarkedsfondets vedkommende 

myndighet. 

6. Pengemarkedsfondets vedkommende myndighet skal sende den omfattende rapporten nevnt i nr. 5 til ESMA.  
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7. ESMA skal utstede retningslinjer med sikte på å fastsette felles referanseparametrer for stresstestscenarioene som skal 

inngå i stresstestene, idet det tas hensyn til faktorene angitt i nr. 1. Retningslinjene skal oppdateres minst hvert år og ta hensyn 

til den seneste utviklingen i markedet. 

KAPITTEL IV 

Verdsettingsregler 

Artikkel 29 

Verdsetting av pengemarkedsfond 

1. Et pengemarkedsfonds eiendeler skal verdsettes minst en gang om dagen. 

2. Eiendelene til et pengemarkedsfond skal verdsettes på grunnlag av verdsetting til markedsverdi når det er mulig. 

3. Ved verdsetting til markedsverdi 

a) skal den mest forsvarlige delen av kjøps- og salgskursene anvendes på et pengemarkedsfonds eiendel, med mindre 

eiendelen kan sluttavregnes til middelkurs, 

b) skal bare markedsdata av god kvalitet anvendes; slike data skal vurderes på grunnlag av alle følgende faktorer: 

i) Antall motparter og deres kvalitet. 

ii) Eiendelens markedsvolum og markedsomsetning. 

iii) Emisjonsstørrelsen og den andelen av emisjonen som pengemarkedsfondet har planer om å kjøpe eller selge. 

4. Dersom verdsetting til markedsverdi ikke er mulig eller markedsdataene ikke er av tilstrekkelig god kvalitet, skal et 

pengemarkedsfonds eiendel verdsettes forsiktig på grunnlag av verdsetting til modellverdi. 

Modellen skal gi et nøyaktig estimat for eiendelens egenverdi, på grunnlag av alle følgende oppdaterte nøkkelfaktorer: 

a) Den aktuelle eiendelens markedsvolum og markedsomsetning. 

b) Emisjonsstørrelsen og den andelen av emisjonen som pengemarkedsfondet har planer om å kjøpe eller selge. 

c) Markedsrisikoen, renterisikoen og kredittrisikoen som er knyttet til eiendelen. 

Ved verdsetting til modellverdi skal metoden med verdsetting til amortisert kost ikke brukes. 

5. En verdsetting foretatt i samsvar med nr. 2, 3, 4, 6 og 7 skal meddeles vedkommende myndigheter. 

6. Uten hensyn til nr. 2, 3 og 4 kan eiendeler i et offentlig gjeld-basert CNAV-pengemarkedsfond også verdsettes ved hjelp 

av metoden med verdsetting til amortisert kost. 

7. Som unntak fra nr. 2 og 4 kan eiendelene i et LVNAV-pengemarkedsfond som har en gjenværende løpetid på høyst 75 

dager, i tillegg til å verdsettes til markedsverdi som omhandlet i nr. 2 og 3 og til modellverdi som omhandlet i nr. 4, verdsettes 

ved hjelp av metoden med verdsetting til amortisert kost. 

Metoden med verdsetting til amortisert kost skal brukes bare til å verdsette en eiendel i et LVNAV-pengemarkedsfond under 

omstendigheter der eiendelens pris beregnet i samsvar med nr. 2, 3 og 4, ikke avviker med mer enn 10 basispunkter fra denne 

eiendelens pris beregnet i samsvar med første ledd i dette nummeret. Ved et slikt avvik skal eiendelens pris beregnes i samsvar 

med nr. 2, 3 og 4.  
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Artikkel 30 

Beregning av netto andelsverdi per andel eller aksje 

1. Et pengemarkedsfond skal beregne en netto andelsverdi per andel eller aksje som differansen mellom summen av alle 

eiendeler i pengemarkedsfondet og summen av alle forpliktelser for pengemarkedsfondet, basert på verdsetting til 

markedsverdi, verdsetting til modellverdi eller begge deler, dividert med antallet utestående andeler eller aksjer i 

pengemarkedsfondet. 

2. Netto andelsverdi per andel eller aksje skal avrundes til nærmeste basispunkt eller tilsvarende når netto andelsverdi 

offentliggjøres i en valutaenhet. 

3. Netto andelsverdi per andel eller aksje i et pengemarkedsfond skal beregnes og offentliggjøres minst en gang om dagen på 

den offentlige delen av pengemarkedsfondets nettsted. 

Artikkel 31 

Beregning av konstant netto andelsverdi per andel eller aksje i offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond 

1. Et offentlig gjeld-basert CNAV-pengemarkedsfond skal beregne konstant netto andelsverdi per andel eller aksje som 

differansen mellom summen av samtlige av fondets eiendeler verdsatt i samsvar med metoden med verdsetting til amortisert 

kost, som fastsatt i artikkel 29 nr. 6, og summen av samtlige av fondets forpliktelser, dividert med antallet utestående andeler 

eller aksjer. 

2. Konstant netto andelsverdi per andel eller aksje i et offentlig gjeld-basert CNAV-pengemarkedsfond skal avrundes til 

nærmeste prosentpoeng eller tilsvarende når konstant netto andelsverdi offentliggjøres i en valutaenhet. 

3. Konstant netto andelsverdi per andel eller aksje i et offentlig gjeld-basert CNAV-pengemarkedsfond skal beregnes minst 

en gang om dagen. 

4. Forskjellen mellom konstant netto andelsverdi per andel eller aksje og netto andelsverdi per andel eller aksje beregnet i 

samsvar med artikkel 30 skal overvåkes og offentliggjøres daglig på den offentlige delen av pengemarkedsfondets nettsted. 

Artikkel 32 

Beregning av konstant netto andelsverdi per andel eller aksje i LVNAV-pengemarkedsfond 

1. Et LVNAV-pengemarkedsfond skal beregne konstant netto andelsverdi per andel eller aksje som differansen mellom 

summen av samtlige av fondets eiendeler verdsatt i samsvar med metoden med verdsetting til amortisert kost, som fastsatt i 

artikkel 29 nr. 7, og summen av samtlige av fondets forpliktelser, dividert med antallet utestående andeler eller aksjer. 

2. Konstant netto andelsverdi per andel eller aksje i et LVNAV-pengemarkedsfond skal avrundes til nærmeste prosentpoeng 

eller tilsvarende når konstant netto andelsverdi offentliggjøres i en valutaenhet. 

3. Konstant netto andelsverdi per andel eller aksje i et LVNAV-pengemarkedsfond skal beregnes minst en gang om dagen. 

4. Forskjellen mellom konstant netto andelsverdi per andel eller aksje og netto andelsverdi per andel eller aksje beregnet i 

samsvar med artikkel 30 skal overvåkes og offentliggjøres daglig på den offentlige delen av pengemarkedsfondets nettsted. 

Artikkel 33 

Emisjons- og innløsningskurs 

1. Andelene eller aksjene i et pengemarkedsfond skal utstedes eller innløses til en kurs som tilsvarer pengemarkedsfondets 

netto andelsverdi per andel eller aksje, uten hensyn til tillatte gebyrer eller avgifter som er angitt i pengemarkedsfondets 

prospekt.  
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2. Som unntak fra nr. 1 

a) kan andelene eller aksjene i et offentlig gjeld-basert CNAV-pengemarkedsfond utstedes eller innløses til en kurs som 

tilsvarer pengemarkedsfondets konstante netto andelsverdi per andel eller aksje, 

b) kan andelene eller aksjene i et LVNAV-pengemarkedsfond utstedes eller innløses til en kurs som tilsvarer 

pengemarkedsfondets konstante netto andelsverdi per andel eller aksje, men bare dersom konstant netto andelsverdi per 

andel eller aksje beregnet i samsvar med artikkel 32 nr. 1, 2 og 3 ikke avviker med mer enn 20 basispunkter fra netto 

andelsverdi per andel eller aksje beregnet i samsvar med artikkel 30. 

Når det gjelder bokstav b), skal etterfølgende innløsning eller tegning når konstant netto andelsverdi per andel eller aksje 

beregnet i samsvar med artikkel 32 nr. 1, 2 og 3 avviker med mer enn 20 basispunkter fra netto andelsverdi per andel eller aksje 

beregnet i samsvar med artikkel 30, gjøres til en kurs som tilsvarer netto andelsverdi per andel eller aksje beregnet i samsvar 

med artikkel 30. 

Potensielle investorer skal, før avtalen inngås, motta fra forvalteren av et pengemarkedsfond et klart skriftlig varsel om under 

hvilke omstendigheter LVNAV-pengemarkedsfond ikke lenger vil innløse eller tegne til en konstant netto andelsverdi per andel 

eller aksje. 

KAPITTEL V 

Særlige krav til offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond og LVNAV-pengemarkedsfond 

Artikkel 34 

Særlige krav til offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond og LVNAV-pengemarkedsfond 

1. Forvalteren av et offentlig gjeld-basert CNAV-pengemarkedsfond eller et LVNAV-pengemarkedsfond skal innføre, 

gjennomføre og konsekvent anvende forsvarlige og strenge framgangsmåter for likviditetsstyring for å sikre overholdelsen av 

de ukentlige likviditetstersklene som gjelder for slike fond. Framgangsmåtene for likviditetsstyring skal være klart beskrevet i 

fondsreglene eller stiftelsesdokumentene samt i prospektet. 

For å sikre overholdelsen av de ukentlige likviditetstersklene får følgende bestemmelser anvendelse: 

a) Dersom andelen av eiendeler som forfaller på ukentlig basis som angitt i artikkel 24 nr. 1 bokstav e), faller under 30 % av 

de samlede eiendelene i det offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfondet eller LVNAV-pengemarkedsfondet, og den 

daglige innløsningen på en enkelt virkedag overstiger 10 % av de samlede eiendelene, skal forvalteren av det offentlig 

gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfondet eller LVNAV-pengemarkedsfondet umiddelbart underrette styret om dette, og 

styret skal foreta en dokumentert vurdering av situasjonen for å treffe hensiktsmessige tiltak under hensyn til investorenes 

interesser og beslutte om et eller flere av følgende tiltak skal anvendes: 

i) Likviditetsgebyrer på innløsninger som i tilstrekkelig grad gjenspeiler pengemarkedsfondets kostnader for å oppnå 

likviditet og sikre at investorer som forblir i fondet, ikke blir urettferdig behandlet når andre investorer innløser sine 

andeler eller aksjer i løpet av perioden. 

ii) Innløsningsbegrensninger som begrenser antallet aksjer eller andeler som skal innløses på en enkelt virkedag, til høyst 

10 % av aksjene eller andelene i pengemarkedsfondet for en periode på opptil 15 virkedager. 

iii) Utsettelse av innløsninger i en periode på opptil 15 virkedager. 

iv) Ikke treffe noen andre umiddelbare tiltak enn å oppfylle den forpliktelsen som er fastsatt i artikkel 24 nr. 2. 

b) Dersom andelen av eiendeler som forfaller på ukentlig basis som angitt i artikkel 24 nr. 1 bokstav e), faller under 10 % av 

fondets samlede eiendeler, skal forvalteren av et offentlig gjeld-basert CNAV-pengemarkedsfond eller et LVNAV-

pengemarkedsfond umiddelbart underrette styret om dette, og styret skal foreta en dokumentert vurdering av situasjonen og 

skal, på grunnlag av denne vurderingen og under hensyn til investorenes interesser, treffe et eller flere av følgende tiltak og 

dokumentere grunnene til dette valget: 

i) Likviditetsgebyrer på innløsninger som i tilstrekkelig grad gjenspeiler pengemarkedsfondets kostnader for å oppnå 

likviditet og sikre at investorer som forblir i fondet, ikke blir urettferdig behandlet når andre investorer innløser sine 

andeler eller aksjer i løpet av perioden. 

ii) En utsettelse av innløsninger i en periode på opptil 15 virkedager.  
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2. Dersom den samlede varigheten av utsettelsene overstiger 15 dager innenfor en periode på 90 dager, skal et offentlig 

gjeld-basert CNAV-pengemarkedsfond eller et LVNAV-pengemarkedsfond automatisk opphøre å være et offentlig gjeld-basert 

CNAV-pengemarkedsfond eller et LVNAV-pengemarkedsfond. Det offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfondet eller 

LVNAV-pengemarkedsfondet skal umiddelbart underrette hver investor skriftlig om dette på en klar og forståelig måte. 

3. Etter at styret for det offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfondet eller LVNAV-pengemarkedsfondet har fastsatt 

hvilke tiltak som skal treffes i henhold til nr. 1 bokstav a) og b), skal det umiddelbart sende nærmere opplysninger om sin 

beslutning til det aktuelle pengemarkedsfondets vedkommende myndighet. 

KAPITTEL VI 

Ekstern støtte 

Artikkel 35 

Ekstern støtte 

1. Et pengemarkedsfond skal ikke motta ekstern støtte. 

2. Med «ekstern støtte» menes direkte eller indirekte støtte til et pengemarkedsfond fra en tredjepart, herunder 

pengemarkedsfondets organisator, som har som formål eller ville medføre at pengemarkedsfondets likviditet garanteres, eller at 

netto andelsverdi per andel eller aksje i pengemarkedsfondet stabiliseres. 

Ekstern støtte skal omfatte følgende: 

a) Likviditetstilførsel fra en tredjepart. 

b) En tredjeparts kjøp av eiendeler i pengemarkedsfondet til en forhøyet pris. 

c) En tredjeparts kjøp av andeler eller aksjer i pengemarkedsfondet for å tilføre fondet likviditet. 

d) En tredjeparts utstedelse av enhver form for eksplisitte eller implisitte garantier eller skriftlige støtteerklæringer til fordel 

for pengemarkedsfondet. 

e) Ethvert tiltak truffet av en tredjepart som direkte eller indirekte har som formål å opprettholde pengemarkedsfondets 

likviditetsprofil og netto andelsverdi per andel eller aksje. 

KAPITTEL VII 

Krav om gjennomsiktighet 

Artikkel 36 

Gjennomsiktighet 

1. Et pengemarkedsfond skal klart angi hvilken type pengemarkedsfond det er i henhold til artikkel 3 nr. 1, og om det er et 

kortsiktig eller et standard pengemarkedsfond, i eksterne dokumenter, rapporter, erklæringer, reklame, brev eller andre former 

for skriftlig dokumentasjon utstedt av pengemarkedsfondet eller av dets forvalter, som er rettet til eller skal formidles til 

potensielle investorer, andelseiere eller aksjeeiere. 

2. Forvalteren av et pengemarkedsfond skal minst en gang i uken gjøre alle følgende opplysninger tilgjengelige for 

pengemarkedsfondets investorer: 

a) Løpetidsfordelingen i pengemarkedsfondets portefølje. 

b) Pengemarkedsfondets kredittprofil. 

c) Pengemarkedsfondets WAM og WAL. 

d) Nærmere opplysninger om de ti største eierandelene i pengemarkedsfondet, herunder navn, stat, løpetid og eiendelstype, og 

om motparten dersom det gjelder gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler.  
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e) Den samlede verdien av pengemarkedsfondets eiendeler. 

f) Pengemarkedsfondets nettoavkastning. 

3. Ethvert dokument som et pengemarkedsfond bruker for markedsføringsformål, skal tydelig angi 

a) at pengemarkedsfondet ikke er en garantert investering, 

b) at en investering i pengemarkedsfond ikke er det samme som en investering i innskudd, med særlig henvisning til risikoen 

for at den investerte kapitalen i et pengemarkedsfond kan være gjenstand for svingninger, 

c) at pengemarkedsfondet ikke er avhengig av ekstern støtte for å garantere pengemarkedsfondets likviditet eller stabilisere 

netto andelsverdi per andel eller aksje, 

d) at risikoen for tap av kapital skal bæres av investoren. 

4. Meddelelser fra pengemarkedsfondet eller fra forvalteren av et pengemarkedsfond til investorer eller potensielle 

investorer skal ikke på noen måte gi inntrykk av at en investering i andeler eller aksjer i pengemarkedsfondet er garantert. 

5. Investorene i et pengemarkedsfond skal klart opplyses om den eller de metodene som pengemarkedsfondet bruker for å 

verdsette pengemarkedsfondets eiendeler og beregne netto andelsverdi. 

Offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond og LVNAV-pengemarkedsfond skal tydelig forklare bruken av metoden med 

verdsetting til amortisert kost eller metoden med avrunding, eller begge deler, for investorer og potensielle investorer. 

Artikkel 37 

Rapportering til vedkommende myndigheter 

1. Forvalteren av et pengemarkedsfond skal for hvert pengemarkedsfond som den forvalter, minst hvert kvartal rapportere 

opplysninger til pengemarkedsfondets vedkommende myndighet. 

Som unntak fra første ledd skal forvalteren av et pengemarkedsfond, når det gjelder et pengemarkedsfond med en samlet 

forvaltningskapital som ikke overstiger 100 000 000 euro, rapportere til pengemarkedsfondets vedkommende myndighet minst 

en gang i året. 

Forvalteren av et pengemarkedsfond skal på anmodning sende opplysningene som rapporteres i henhold til første og annet ledd, 

også til vedkommende myndighet for forvalteren av et pengemarkedsfond, dersom denne er en annen enn pengemarkedsfondets 

vedkommende myndighet. 

2. Opplysningene som rapporteres i henhold til nr. 1, skal omfatte følgende punkter: 

a) Pengemarkedsfondets type og egenskaper. 

b) Porteføljeindikatorer som eiendelenes samlede verdi, netto andelsverdi, WAM, WAL, løpetidsfordeling, likviditet og 

avkastning. 

c) Resultatene av stresstester og, dersom det er relevant, den foreslåtte handlingsplanen. 

d) Opplysninger om eiendelene i pengemarkedsfondets portefølje, herunder om 

i) egenskapene til hver eiendel, for eksempel navn, land, utstederkategori, risiko eller løpetid, og resultatet av 

framgangsmåten for intern kredittkvalitetsvurdering, 

ii) eiendelstypen, herunder nærmere opplysninger om motparten dersom det gjelder derivater, gjenkjøpsavtaler eller 

omvendte gjenkjøpsavtaler, 

e) opplysninger om pengemarkedsfondets forpliktelser, herunder om 

i) staten der investoren er etablert,  
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ii) investorkategorien, 

iii) tegnings- og innløsningsvirksomhet. 

Dersom det er nødvendig og behørig begrunnet, kan vedkommende myndigheter anmode om ytterligere opplysninger. 

3. I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 2 skal forvalteren av et pengemarkedsfond for hvert LVNAV-pengemarkedsfond 

som den forvalter, rapportere følgende: 

a) Enhver hendelse der prisen på en eiendel som verdsettes ved bruk av metoden med verdsetting til amortisert kost i samsvar 

med artikkel 29 nr. 7 første ledd, avviker med mer enn 10 basispunkter fra prisen på eiendelen beregnet i samsvar med 

artikkel 29 nr. 2, 3 og 4. 

b) Enhver hendelse der konstant netto andelsverdi per andel eller aksje beregnet i samsvar med artikkel 32 nr. 1 og 2 avviker 

med mer enn 20 basispunkter fra netto andelsverdi per andel eller aksje beregnet i samsvar med artikkel 30. 

c) Enhver hendelse der en situasjon nevnt i artikkel 34 nr. 3 inntreffer, og de tiltakene styret har truffet i samsvar med 

artikkel 34 nr. 1 bokstav a) og b). 

4. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette en rapporteringsmal som skal inneholde 

alle opplysningene nevnt i nr. 2 og 3. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 21. januar 2018. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

5. Vedkommende myndigheter skal oversende alle opplysninger som de mottar i henhold til denne artikkelen, til ESMA. 

Opplysningene skal oversendes til ESMA senest 30 dager etter utgangen av rapporteringskvartalet. 

ESMA skal samle inn opplysningene for å opprette en sentral database over alle pengemarkedsfond som er etablert, forvaltes 

eller markedsføres i Unionen. Den europeiske sentralbank skal ha tilgang til denne databasen utelukkende for statistikkformål. 

KAPITTEL VIII 

Tilsyn 

Artikkel 38 

Vedkommende myndigheters tilsyn 

1. Vedkommende myndigheter skal føre løpende tilsyn med overholdelsen av denne forordningen. 

2. Pengemarkedsfondets vedkommende myndighet, eller eventuelt vedkommende myndighet for forvalteren av et 

pengemarkedsfond, skal ha ansvar for å føre tilsyn med overholdelsen av kapittel II–VII. 

3. Pengemarkedsfondets vedkommende myndighet skal ha ansvar for å føre tilsyn med oppfyllelsen av forpliktelsene som er 

fastsatt i fondsreglene eller stiftelsesdokumentene, og forpliktelsene fastsatt i prospektet, som skal være i samsvar med denne 

forordningen. 

4. Vedkommende myndighet for forvalteren av et pengemarkedsfond skal ha ansvar for å føre tilsyn med egnetheten av 

ordningene for og organiseringen av forvalteren av pengemarkedsfondet slik at denne kan overholde de forpliktelsene og 

reglene som gjelder for opprettelse og drift av alle pengemarkedsfondene den forvalter. 

5. Vedkommende myndigheter skal overvåke UCITS-fond og AIF-er som er etablert eller markedsføres på deres territorier, 

for å kontrollere at de ikke bruker betegnelsen «pengemarkedsfond» eller gir inntrykk av at de er et pengemarkedsfond, med 

mindre de oppfyller kravene i denne forordningen.  
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Artikkel 39 

Vedkommende myndigheters myndighet 

Uten at det berører myndighet som er tillagt vedkommende myndigheter i samsvar med direktiv 2009/65/EF eller 2011/61/EU, 

alt etter hva som er relevant, skal vedkommende myndigheter i samsvar med nasjonal rett ha all tilsyns- og granskings-

myndighet som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen. De skal særlig ha 

myndighet til alt det følgende: 

a) Å anmode om tilgang til ethvert dokument i enhver form og motta eller ta kopi av det. 

b) Å kreve at et pengemarkedsfond eller forvalteren av et pengemarkedsfond gir opplysninger umiddelbart. 

c) Å kreve opplysninger fra enhver person som har tilknytning til virksomheten som utøves av et pengemarkedsfond eller 

forvalteren av et pengemarkedsfond. 

d) Å foreta stedlig tilsyn med eller uten forhåndsvarsel. 

e) Å treffe egnede tiltak for å sikre at et pengemarkedsfond eller forvalteren av et pengemarkedsfond fortsatt oppfyller 

kravene i denne forordningen. 

f) Å utstede et påbud for å sikre at et pengemarkedsfond eller forvalteren av et pengemarkedsfond oppfyller kravene i denne 

forordningen og avstår fra å gjenta atferd som kan utgjøre en overtredelse av denne forordningen. 

Artikkel 40 

Sanksjoner og andre tiltak 

1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner og andre tiltak som får anvendelse ved overtredelse av denne 

forordningen, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte sanksjonene og 

tiltakene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

2. Innen 21. juli 2018 skal medlemsstatene underrette Kommisjonen og ESMA om reglene nevnt i nr. 1. De skal umiddelbart 

underrette Kommisjonen og ESMA om eventuelle senere endringer av dem. 

Artikkel 41 

Særlige tiltak 

1. Uten at det berører myndighet som er tillagt vedkommende myndigheter i samsvar med direktiv 2009/65/EF eller 

2011/61/EU, alt etter hva som er relevant, skal vedkommende myndighet for et pengemarkedsfond eller for forvalteren av et 

pengemarkedsfond, idet det tas hensyn til forholdsmessighetsprinsippet, treffe egnede tiltak som nevnt i nr. 2 dersom et 

pengemarkedsfond eller forvalteren av et pengemarkedsfond 

a) unnlater å oppfylle et eller flere av kravene som gjelder sammensetningen av eiendeler, i strid med artikkel 9–16, 

b) unnlater å oppfylle et eller flere av porteføljekravene, i strid med artikkel 17, 18, 24 eller 25, 

c) har fått tillatelse på grunnlag av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, i strid med artikkel 4 eller 5, 

d) bruker betegnelsen «pengemarkedsfond» eller en annen betegnelse som gir inntrykk av at et UCITS-fond eller et AIF er et 

pengemarkedsfond, i strid med artikkel 6, 

e) unnlater å oppfylle et eller flere av kravene som gjelder den interne kredittkvalitetsvurderingen, i strid med artikkel 19  

eller 20,  
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f) unnlater å oppfylle et eller flere av styrings-, dokumentasjons- eller gjennomsiktighetskravene, i strid med artikkel 21, 23, 

26, 27, 28 eller 36, 

g) unnlater å oppfylle et eller flere av kravene som gjelder verdsetting, i strid med artikkel 29, 30, 31, 32, 33 eller 34. 

2. I tilfellene nevnt i nr. 1 skal pengemarkedsfondets vedkommende myndighet ved behov 

a) treffe tiltak for å sikre at pengemarkedsfondet eller den berørte forvalteren av et pengemarkedsfond oppfyller de relevante 

bestemmelsene, 

b) tilbakekalle en godkjenning som er gitt i samsvar med artikkel 4 eller 5. 

Artikkel 42 

ESMAs myndighet og kompetanse 

1. ESMA skal ha den nødvendige myndighet til å utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen. 

2. ESMAs myndighet i samsvar med direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU skal også utøves med hensyn til denne 

forordningen og i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

3. Ved anvendelsen av forordning (EU) nr. 1095/2010 skal denne forordningen inngå blant eventuelle andre rettslig 

bindende unionsrettsakter som tildeler oppgaver til myndigheten nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 43 

Samarbeid mellom myndigheter 

1. Pengemarkedsfondets vedkommende myndighet og vedkommende myndighet for forvalteren av et pengemarkedsfond 

skal, dersom dette ikke er samme myndighet, samarbeide og utveksle opplysninger for at de skal kunne utføre sine oppgaver i 

henhold til denne forordningen. 

2. Vedkommende myndigheter og ESMA skal samarbeide for å utføre sine respektive oppgaver i henhold til denne 

forordningen i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3. Vedkommende myndigheter og ESMA skal utveksle alle opplysninger og all dokumentasjon som er nødvendig for at de 

skal kunne utføre sine respektive oppgaver i henhold til denne forordningen i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010, 

særlig for å påvise overtredelser av bestemmelsene i denne forordningen og bringe dem til opphør. Vedkommende myndigheter 

i medlemsstatene som har ansvar for godkjenningen av eller tilsynet med pengemarkedsfond i henhold til denne forordningen, 

skal oversende opplysninger til vedkommende myndigheter i andre medlemsstater dersom det er relevant for å kunne overvåke 

og reagere på eventuelle konsekvenser av pengemarkedsfondenes virksomhet, enkeltvis eller samlet, for stabiliteten til 

finansinstitusjoner som er av betydning for finanssystemet, og for at de markedene der pengemarkedsfondene er virksomme, 

skal virke på en ordnet måte. ESMA og Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) skal også underrettes og skal videresende 

disse opplysningene til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene. 

4. På grunnlag av de opplysningene som er oversendt av nasjonale vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 37 nr. 5, 

skal ESMA i samsvar med sin myndighet i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010 utarbeide en rapport til Kommisjonen på 

bakgrunn av gjennomgåelsen omhandlet i artikkel 46 i denne forordningen. 

KAPITTEL IX 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 44 

Behandling av eksisterende UCITS-fond og AIF-er 

1. Innen 21. januar 2019 skal et eksisterende UCITS-fond eller et AIF som investerer i kortsiktige eiendeler og har som 

særlig eller overordnet mål å gi avkastning i tråd med pengemarkedsrentene eller å bevare investeringens verdi, inngi en søknad 

til pengemarkedsfondets vedkommende myndighet sammen med alle dokumenter og all dokumentasjon som er nødvendig for å 

vise at denne forordningen overholdes.  
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2. Senest to måneder etter at den fullstendige søknaden er mottatt, skal pengemarkedsfondets vedkommende myndighet 

vurdere om UCITS-fondet eller AIF-et overholder denne forordningen i samsvar med artikkel 4 og 5. Pengemarkedsfondets 

vedkommende myndighet skal treffe en beslutning og umiddelbart meddele den til UCITS-fondet eller AIF-et. 

Artikkel 45 

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 delegerte rettsakter nevnt i artikkel 11, 15 og 22 skal gis Kommisjonen på ubestemt tid fra denne 

forordningens ikrafttredelsesdato. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 11, 15 og 22 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. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som er fastsatt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige som utpekes av hver medlemsstat i 

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. De delegerte rettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 11, 15 og 22 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å 

gjøre innsigelse. Denne fristen kan forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 46 

Gjennomgåelse 

1. Kommisjonen skal innen 21. juli 2022 gjennomgå denne forordningen sett fra et tilsynsmessig og økonomisk synspunkt 

etter samråd med ESMA og eventuelt ESRB, herunder hvorvidt det skal gjøres endringer i ordningen for offentlig gjeld-baserte 

CNAV-pengemarkedsfond og LVNAV-pengemarkedsfond. 

2. Gjennomgåelsen skal særlig 

a) omfatte en analyse av erfaringene med anvendelsen av denne forordningen, samt innvirkningen på investorer, 

pengemarkedsfond og forvalterne av pengemarkedsfond i Unionen, 

b) omfatte en vurdering av pengemarkedsfondenes rolle ved kjøp av gjeldspapirer som er utstedt eller garantert av 

medlemsstatene, 

c) ta hensyn til særtrekkene ved gjeldspapirer som er utstedt eller garantert av medlemsstatene, og den rollen gjelden spiller 

når det gjelder finansieringen av medlemsstatene, 

d) ta hensyn til den rapporten som er nevnt i artikkel 509 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

e) ta hensyn til denne forordningens innvirkning på markedene for kortsiktig finansiering, 

f) ta hensyn til regelverksutviklingen på internasjonalt plan. 
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Kommisjonen skal innen 21. juli 2022 framlegge en rapport om muligheten for å innføre en kvote på 80 % offentlig gjeld i EU. 

Rapporten skal ta hensyn til tilgjengeligheten av instrumenter for EU-basert kortsiktig offentlig gjeld og vurdere om LVNAV-

pengemarkedsfond kan være et egnet alternativ til offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond etablert i en tredjestat. 

Dersom Kommisjonen i rapporten konkluderer med at det ikke er mulig å innføre en kvote på 80 % offentlig gjeld i EU og 

utfase offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond som omfatter et ubegrenset beløp av offentlig gjeld etablert i en 

tredjestat, bør den angi årsakene til dette. Dersom Kommisjonen konkluderer med at det er mulig å innføre en kvote på 80 % 

offentlig gjeld i EU, kan Kommisjonen framlegge forslag til regelverk for å innføre en slik kvote, med krav om at minst 80 % 

av eiendelene i offentlig gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond skal investeres i instrumenter for EU-basert offentlig gjeld. 

Dersom Kommisjonen konkluderer med at LVNAV-pengemarkedsfond har blitt et egnet alternativ til offentlig gjeld-baserte 

CNAV-pengemarkedsfond etablert i en tredjestat, kan den framlegge egnede forslag for å fjerne hele unntaket for offentlig 

gjeld-baserte CNAV-pengemarkedsfond. 

Resultatene av gjennomgåelsen skal oversendes til Europaparlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget av hensiktsmessige forslag 

til endringer. 

Artikkel 47 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 21. juli 2018, med unntak av artikkel 11 nr. 4, artikkel 15 nr. 7, artikkel 22 og artikkel 37 nr. 4, som får 

anvendelse fra 20. juli 2017. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 14. juni 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

H. DALLI 

Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/990 

av 10. april 2018 

om endring og utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 med hensyn til enkle, 

gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer (STS-verdipapiriseringer) og sertifikater med 

sikkerhet i eiendeler (ABCP), krav til eiendeler mottatt som del av omvendte gjenkjøpsavtaler, og 

kredittkvalitetsvurderingsmetoder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 av 14. juni 2017 om pengemarkedsfond(1), særlig 

artikkel 11 nr. 4, artikkel 15 nr. 7 og artikkel 22, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) 2017/1131 har pengemarkedsfond tillatelse til å investere i 

verdipapiriseringer og sertifikater med sikkerhet i eiendeler (ABCP). Det er innført et eget stimuleringstiltak for å 

investere i enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer (STS-verdipapiriseringer) og ABCP-er. Ettersom 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402(2) allerede inneholder krav til STS-verdipapiriseringer og ABCP-

er, må forordning (EU) 2017/1131 endres slik at den inneholder en krysshenvisning til bestemmelsene i forordning (EU) 

2017/2402 der disse kravene er fastsatt. 

2) Ved hjelp av omvendte gjenkjøpsavtaler kan pengemarkedsfond gjennomføre sin investeringsstrategi og sine 

investeringsmål i samsvar med vilkårene i forordning (EU) 2017/1131. Nevnte forordning krever at motparten i en 

omvendt gjenkjøpsavtale skal være kredittverdig, og at eiendeler som mottas som sikkerhet, skal være tilstrekkelig 

likvide og av så høy kvalitet at pengemarkedsfondene kan nå sine mål og oppfylle sine forpliktelser dersom disse 

eiendelene må realiseres. Standardavtalene som brukes til omvendte gjenkjøpsavtaler, kan bidra til målet om styring av 

motpartsrisiko. Visse bestemmelser kan imidlertid gjøre at de underliggende eiendelene for omvendte gjenkjøpsavtaler 

blir utilgjengelige for forvaltere av pengemarkedsfond og dermed illikvide. Det er derfor nødvendig å sikre at 

eiendelene er tilgjengelige for forvaltere av pengemarkedsfond i tilfelle av mislighold eller tidlig oppsigelse av 

omvendte gjenkjøpsavtaler, og at motparten ikke setter begrensninger på salget av eiendeler ved å kreve 

forhåndsmelding eller godkjenning. 

3) Forvaltere av pengemarkedsfond bør ikke være forpliktet til å anvende en bestemt justering av verdien av en eiendel (en 

avkorting) dersom motparten i en omvendt gjenkjøpsavtale er underlagt tilsynsregler i henhold til unionsretten. For å 

sikre at sikkerheten som stilles innenfor rammen av omvendte gjenkjøpsavtaler, er av høy kvalitet, skal forvaltere av 

pengemarkedsfond anvende tilleggskrav når motparten i en avtale ikke er regulert i henhold til unionsretten 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 13.7.2018, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 169 av 30.06. 2017, s. 8. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 av 12. desember 2017 om fastsettelse av en generell ramme for verdipapirisering og 

en særskilt ramme for enkel, gjennomsiktig og standardisert verdipapirisering, og om endring av direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 

2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 347 av 28.12.2017, s. 35). 

2020/EØS/80/52 
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eller ikke er anerkjent som likeverdig. For å sikre konsistens i unionsretten bør minstekravene til avkortinger være de 

samme som de tilsvarende kravene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1). 

4) Dersom markedsvilkårene tilsier det, bør forvaltere av pengemarkedsfond kunne anvende en større avkorting enn det 

minimum som er fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013, dersom de anser at det er nødvendig å sikre at sikkerheten som 

mottas som del av omvendte gjenkjøpsavtaler, er tilstrekkelig likvid. For å sikre et hensiktsmessig likviditetsnivå bør de 

også overvåke og justere størrelsen på avkortingen som kreves, særlig når størrelsen på avkortingen fastsatt i artikkel 

224 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 justeres, eller når den gjenværende løpetiden for eiendeler eller andre faktorer 

knyttet til motpartens levedyktighet er blitt endret. 

5) Kredittkvalitetsvurderingsmetodene nevnt i artikkel 19 nr. 3 bør derfor være forsiktige nok til å sikre at alle kvalitative 

og kvantitative kriterier til støtte for kredittkvalitetsvurderingene er pålitelige og egnet til å gi en korrekt vurdering av 

kredittkvaliteten på instrumenter som det er tillatt å investere i. I tillegg bør det sikres at de makroøkonomiske og 

mikroøkonomiske faktorene forvaltere av pengemarkedsfond tar i betraktning ved en kredittkvalitetsvurdering, er 

relevante for å fastsette kredittkvaliteten til en utsteder eller et instrument som det er tillatt å investere i. 

6) For å sikre at de instrumentene forvaltere av pengemarkedsfond har til hensikt å investere i, er av tilstrekkelig kvalitet, 

bør forvaltere av pengemarkedsfond foreta en kredittkvalitetsvurdering hver gang de har til hensikt å foreta en 

investering. For å unngå omgåelse av kravene i forordning (EU) 2017/1131 om at forvaltere av pengemarkedsfond bare 

kan investere i instrumenter som har fått en positiv kredittkvalitetsvurdering, bør forvaltere av pengemarkedsfond som 

del av kredittkvalitetsmetoden klart fastsette kriteriene for positiv vurdering av instrumenter som det er tillatt for 

pengemarkedsfondet å investere i, før kredittkvalitetsvurderingen faktisk utføres. 

7) Metoden og kriteriene som anvendes ved kredittkvalitetsvurderinger, bør være konsekvente, med mindre det foreligger 

en objektiv grunn til å fravike metoden eller kriteriene. Kriteriene og metoden bør utformes slik at de kan brukes 

gjentatte ganger, ikke bare for et enkelttilfelle på et gitt tidspunkt. Konsekvent anvendelse av kriteriene og metoden bør 

gjøre det lettere å overvåke kredittkvalitetsvurderingen. 

8) For å sikre korrekt kvantifisering av utstederens kredittrisiko og av den relative risikoen for mislighold fra utstederen og 

ved instrumentet i henhold til artikkel 20 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/1131, bør forvaltere av 

pengemarkedsfond bruke de relevante kvantitative kriteriene som er tilgjengelige på markedet. De bør imidlertid ikke 

være forhindret fra å benytte flere faktorer dersom dette er relevant. 

9) Kredittkvalitetsvurderingen av utstederen er en av de viktigste vurderingene som gjøres, ettersom den utgjør det første 

grunnlaget for eiendelenes kvalitet. Forvaltere av pengemarkedsfond bør derfor i størst mulig grad ta hensyn til alle 

faktorer som er relevante for å vurdere de kvalitative og kvantitative kriteriene for kredittrisiko for en utsteder av et 

instrument. 

10) Under ekstraordinære omstendigheter, særlig ved stressede markedsforhold, bør forvaltere av pengemarkedsfond kunne 

treffe investeringsbeslutninger som ser bort fra resultatet av en kredittkvalitetsvurdering, dersom slike investerings-

beslutninger er i investorenes interesse, forutsatt at beslutningene er begrunnet og behørig dokumentert. 

11) Ettersom kvaliteten på instrumenter kan variere over tid, bør kredittkvalitetsvurderingen ikke være en engangsvurdering, 

men snarere foretas fortløpende. Dessuten bør den revurderes, særlig hvis det skjer en vesentlig endring som nevnt i 

artikkel 19 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) 2017/1131 i det makro- eller mikroøkonomiske miljøet som kan ha 

innvirkning på den gjeldende kredittkvalitetsvurderingen av instrumentet. 

12) Forvaltere av pengemarkedsfond bør ikke automatisk stole på eksterne kredittvurderinger. Dersom et kredittvurderingsbyrå 

nedgraderer kredittvurderingen eller kredittutsikten for en utsteder eller et instrument, bør dette betraktes som en vesentlig 

endring bare dersom den er vurdert og veid opp mot andre kriterier. Av denne grunn bør forvaltere fortsatt være forpliktet 

til å foreta egne vurderinger, også der slike nedgraderinger finner sted. 

13) Sikkerheten som er stilt som del av omvendte gjenkjøpsavtaler, bør være av høy kvalitet og ikke vise en høy korrelasjon 

med motpartens resultater. Kredittkvalitetsvurderingen bør derfor være positiv. Ettersom det ikke er noen grunn til å 

skille mellom de vurderingene forvaltere av pengemarkedsfond foretar når de investerer direkte i eiendeler som det er 

tillatt å investere i, og de vurderingene de foretar når de mottar en eiendel som sikkerhet, bør kredittkvalitetsvurderingen 

i begge tilfeller være basert på de samme kriteriene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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14) Forordning (EU) 2017/1131 gir Kommisjonen myndighet til å presisere og endre visse bestemmelser fastsatt i nevnte 

forordning. Også denne myndigheten er gitt for å sikre at pengemarkedsfondene investerer i egnede eiendeler som det er 

tillatt å investere i. For å sikre sammenheng og konsekvens i disse kravene og gjøre det mulig for personer som omfattes 

av dem, å få oversikt og et felles tilgangspunkt til dem, bør kravene samles i én enkelt forordning. 

15) Anvendelsesdatoen for denne delegerte forordningen bør være den samme som datoen for anvendelse av forordning 

(EU) 2017/1131, for å sikre at alle regler og krav får anvendelse for pengemarkedsfond fra samme dato. 

Anvendelsesdatoen for endringsbestemmelsen med krysshenvisning til kriteriene for STS-verdipapiriseringer og ABCP-

er bør være den samme som datoen for anvendelse av forordning (EU) 2017/2402. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL 1 

KRITERIER FOR ENKLE, GJENNOMSIKTIGE OG STANDARDISERTE VERDIPAPIRISERINGER (STS-

VERDIPAPIRISERINGER) OG SERTIFIKATER MED SIKKERHET I EIENDELER (ABCP) 

(Artikkel 15 nr. 7 I Forordning (EU) 2017/1131) 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EU) 2017/1131 

I artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) 2017/1131 skal bokstav c) lyde: 

«c) En enkel, gjennomsiktig og standardisert verdipapirisering (STS-verdipapirisering) i henhold til kriteriene og 

vilkårene i artikkel 20, 21 og 22 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402(*) eller et enkelt, 

gjennomsiktig og standardisert (STS) sertifikat med sikkerhet i eiendeler (ABCP) i henhold til kriteriene og vilkårene 

i artikkel 24, 25 og 26 i nevnte forordning. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 av 12. desember 2017 om fastsettelse av en generell ramme for 

verdipapirisering og en særskilt ramme for enkel, gjennomsiktig og standardisert verdipapirisering, og om endring av 

direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (EUT 

L 347 av 28.12.2017, s. 35)». 

KAPITTEL 2 

KVANTITATIVE OG KVALITATIVE KREDITTKVALITETSKRAV TIL EIENDELER MOTTATT SOM DEL AV OMVENDTE 

GJENKJØPSAVTALER 

(Artikkel 15 nr. 7 I Forordning (EU) 2017/1131) 

Artikkel 2 

Kvantitative og kvalitative likviditetskrav til eiendelene nevnt i artikkel 15 nr. 6 i forordning (EU) 2017/1131 

1. Omvendte gjenkjøpsavtaler som nevnt i artikkel 15 nr. 6 i forordning (EU) 2017/1131 skal oppfylle etablerte 

markedsstandarder og ha vilkår som setter forvaltere av pengemarkedsfond i stand til fullt ut å håndheve sine rettigheter i 

tilfelle av mislighold hos motparten i en slik avtale eller ved tidlig oppsigelse av avtalen, og skal gi forvaltere av 

pengemarkedsfond ubegrenset rett til å selge enhver eiendel som er mottatt som sikkerhet. 

2. Eiendelene nevnt i artikkel 15 nr. 6 i forordning (EU) 2017/1131 skal være gjenstand for en avkorting tilsvarende 

volatilitetsjusteringene i tabell 1 og 2 i artikkel 224 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013 for en gitt gjenværende løpetid, lagt til 

grunn en realisasjonstid på fem dager og den høyeste vurderingen med hensyn til risikoklasse. 

3. Ved behov skal forvaltere av pengemarkedsfond anvende en ytterligere avkorting utover avkortingen nevnt i nr. 2. For å 

vurdere om en slik ytterligere avkorting er nødvendig, skal de ta hensyn til samtlige av følgende faktorer: 

a) Kredittkvalitetsvurderingen av motparten i den omvendte gjenkjøpsavtalen. 

b) Marginrisikoperioden som definert i artikkel 272 nr. 9 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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c) Kredittkvalitetsvurderingen av utstederen eller av eiendelen som stilles som sikkerhet. 

d) Gjenværende løpetid for eiendelene som stilles som sikkerhet. 

e) Prisvolatiliteten for eiendelene som stilles som sikkerhet. 

4. Ved anvendelse av nr. 3 skal forvaltere av pengemarkedsfond ha klare retningslinjer for avkorting tilpasset den enkelte 

eiendel som mottas som sikkerhet, som nevnt i artikkel 15 nr. 6 i forordning (EU) 2017/1131. Retningslinjene skal 

dokumenteres og skal underbygge enhver beslutning om å anvende en bestemt avkorting på en eiendels verdi. 

5. Forvaltere av pengemarkedsfond skal regelmessig vurdere avkortingen nevnt i nr. 2, idet det tas hensyn til eventuelle 

endringer i gjenværende løpetid for eiendelene som er stilt som sikkerhet. De skal også foreta en justering av den ytterligere 

avkortingen nevnt i nr. 3 ved endring av faktorene nevnt der. 

6. Nr. 1–5 får ikke anvendelse dersom motparten i den omvendte gjenkjøpsavtalen er en av følgende: 

a) En kredittinstitusjon som er underlagt tilsyn i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1), eller en 

kredittinstitusjon med tillatelse i en tredjestat, forutsatt at tilsyns- og reguleringskravene er likeverdige med dem som 

anvendes i Unionen. 

b) Et verdipapirforetak som er underlagt tilsyn i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2), eller et 

verdipapirforetak i en tredjestat, forutsatt at tilsyns- og reguleringskravene er likeverdige med dem som anvendes i 

Unionen. 

c) Et forsikringsforetak som er underlagt tilsyn i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(3), eller et 

forsikringsforetak i en tredjestat, forutsatt at tilsyns- og reguleringskravene er likeverdige med dem som anvendes i 

Unionen. 

d) En sentral motpart med tillatelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(4). 

e) Den europeiske sentralbank. 

f) En nasjonal sentralbank. 

g) En tredjestats sentralbank, forutsatt at tilsyns- og reguleringskravene som anvendes i den staten, er anerkjent som 

likeverdige med dem som anvendes i Unionen, i samsvar med artikkel 114 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

KAPITTEL 3 

KRITERIER FOR KREDITTKVALITETSVURDERINGEN 

(Artikkel 22 I Forordning (EU) 2017/1131) 

Artikkel 3 

Kriterier for validering av interne kredittkvalitetsvurderingsmetoder nevnt i artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) 

2017/1131 

1. Forvaltere av pengemarkedsfond skal validere kredittkvalitetsvurderingsmetodene nevnt i artikkel 19 nr. 3 i forordning 

(EU) 2017/1131, forutsatt at de oppfyller samtlige av følgende kriterier: 

a) De interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene anvendes systematisk på alle utstedere og instrumenter. 

b) De interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene understøttes av et tilstrekkelig antall relevante kvalitative og kvantitative 

kriterier.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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c) De kvalitative og kvantitative inndataene som brukes i de interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene, er pålitelige og 

bruker datautvalg av hensiktsmessig størrelse. 

d) Tidligere interne kredittkvalitetsvurderinger som er utarbeidet ved bruk av de interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene, har 

blitt forsvarlig gjennomgått av forvalterne av de aktuelle pengemarkedsfondene for å fastslå om kredittkvalitets-

vurderingsmetodene er en egnet indikator for kredittkvalitet. 

e) De interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene omfatter kontroller og prosesser for utvikling og tilknyttet godkjenning som 

gir mulighet for etterkontroll. 

f) De interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene omfatter faktorer som forvaltere av pengemarkedsfond anser som relevante 

for å vurdere kredittkvaliteten til en utsteder eller et instrument. 

g) De interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene benytter systematisk viktige kredittkvalitetsantakelser og understøttende 

kredittkvalitetskriterier for alle kredittkvalitetsvurderinger som gjøres, med mindre det foreligger en objektiv grunn til å 

fravike dette kravet. 

h) De interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene omfatter prosedyrer for å sikre at kriteriene nevnt i bokstav b), c) og g), som 

understøtter de relevante faktorene i de interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene, er av pålitelig kvalitet og relevante for 

utstederen eller instrumentet som vurderes. 

2. Som et ledd i prosessen for validering av de interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene skal forvaltere av pengemarkedsfond 

vurdere hvor følsomme metodene er for endringer i de underliggende kredittkvalitetsantakelsene og -kriteriene. 

3. Forvaltere av pengemarkedsfond skal ha innført prosesser for å sikre at eventuelle feil eller mangler som avdekkes i 

etterkontrollen nevnt i artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) 2017/1131, blir identifisert og behørig håndtert. 

4. De interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene nevnt i artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) 2017/1131 skal 

a) fortsatt brukes, med mindre det foreligger objektive grunner til å fastslå at de interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene 

må endres eller ikke lenger anvendes, 

b) raskt kunne integrere resultater fra løpende overvåking eller gjennomgåelse, særlig når endringer i strukturelle 

makroøkonomiske eller finansielle markedsvilkår potensielt kan påvirke kredittvurderinger som er utarbeidet med disse 

interne kredittkvalitetsvurderingsmetodene, 

c) gjøre det mulig å sammenligne tidligere interne kredittkvalitetsvurderinger. 

5. Den interne kredittkvalitetsvurderingsmetoden nevnt i artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) 2017/1131 skal umiddelbart 

forbedres dersom det ved en eventuell gjennomgåelse, herunder validering, viser seg at den ikke er egnet til å sikre systematisk 

kredittkvalitetsvurdering. 

6. Den interne kredittkvalitetsvurderingsmetoden skal på forhånd angi i hvilke situasjoner den interne kredittkvalitetsvur-

deringen anses som positiv. 

Artikkel 4 

Kriterier for kvantifisering av kredittrisikoen og av den relative risikoen for mislighold fra utstederen og ved 

instrumentet, som nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/1131 

1. Kriteriene for kvantifisering av en utsteders kredittrisiko og av den relative risikoen for mislighold fra en utsteder og ved 

instrumentet, som nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 2017/1131, skal være som følger: 

a) Opplysninger om prissetting av obligasjoner, herunder kredittrisikotillegg og prissetting av sammenlignbare instrumenter 

med fast avkastning og tilknyttede verdipapirer. 

b) Prissetting av pengemarkedsinstrumenter knyttet til utstederen, instrumentet eller bransjen. 

c) Opplysninger om prissetting av kredittapsbytteavtaler, herunder kjøpskurs-salgskurs-differanse i kredittapsbytteavtaler for 

sammenlignbare instrumenter. 

d) Misligholdsstatistikk for utstederen, instrumentet eller bransjen.  
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e) Finansindekser knyttet til utstederens eller instrumentets geografiske beliggenhet, bransje eller eiendelsklasse. 

f) Finansielle opplysninger om utstederen, herunder lønnsomhetsgrad, rentedekningsgrad, tall for finansiell giring og prisen 

på nye emisjoner, samt om det finnes underordnede verdipapirer. 

2. Dersom det er nødvendig og relevant, skal forvaltere av pengemarkedsfond anvende ytterligere kriterier utover kriteriene 

nevnt i nr. 1. 

Artikkel 5 

Kriterier for fastsettelse av kvalitative indikatorer for utstederen av instrumentet, som nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav 

b) i forordning (EU) 2017/1131 

1. Kriteriene for fastsettelse kvalitative indikatorer for utstederen av instrumentet, som nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2017/1131, skal være som følger: 

a) En analyse av alle underliggende eiendeler, som for eksponering mot verdipapirisering skal omfatte utstederens 

kredittrisiko og kredittrisikoen for de underliggende eiendelene. 

b) En analyse av alle strukturelle aspekter ved relevante instrumenter som er utstedt av en utsteder, som for strukturerte 

finansielle instrumenter skal omfatte en analyse av det strukturerte finansielle instrumentets iboende operasjonelle risiko og 

motpartsrisiko. 

c) En analyse av relevante markeder, herunder disse markedenes volum og likviditet. 

d) En landanalyse, herunder omfanget av eksplisitte og betingede forpliktelser og størrelsen på valutareservene sammenlignet 

med forpliktelsene i utenlandsk valuta. 

e) En analyse av risiko knyttet til foretaksstyring hos utsteder, herunder bedrageri, bøter, tvister, finansielle omarbeidinger, 

ekstraordinære poster, utskiftinger i ledelsen, låntakerkonsentrasjon og revisjonskvalitet. 

f) Verdipapirrelatert analyse av utstederen eller markedssektoren. 

g) Dersom det er relevant, en analyse av kredittvurderinger eller kredittutsikter som er tildelt utstederen av et instrument av et 

kredittvurderingsbyrå som er registrert hos ESMA og valgt av forvalteren av et pengemarkedsfond som egnet for 

pengemarkedsfondets særskilte investeringsportefølje. 

2. Dersom det er nødvendig og relevant, skal forvaltere av pengemarkedsfond anvende ytterligere kriterier utover kriteriene 

nevnt i nr. 1. 

Artikkel 6 

Kriterier for fastsettelse av kvalitative kredittrisikoindikatorer for utstederen av instrumentet, som nevnt i artikkel 20 

nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/1131 

Forvaltere av pengemarkedsfond skal i størst mulig grad vurdere følgende kvalitative kredittrisikokriterier for en utsteder av et 

instrument: 

a) Utstederens eller en eventuell garantists finansielle situasjon. 

b) Utstederens eller en eventuell garantists likviditetskilder. 

c) Utstederens evne til å reagere på framtidige hendelser som berører hele markedet eller er spesifikke for utstederen, herunder 

evnen til å tilbakebetale gjeld i en svært ugunstig situasjon. 

d) Soliditeten i utstederens bransje i forhold til den økonomiske trenden og utsteders konkurransemessige stilling i bransjen. 

Artikkel 7 

Overstyringer 

1. Forvaltere av pengemarkedsfond kan overstyre resultatet av en intern kredittkvalitetsvurderingsmetode bare under særlige 

omstendigheter, blant annet under stressede markedsforhold, og dersom det foreligger en objektiv grunn for å gjøre 

det. Forvaltere av pengemarkedsfond som overstyrer resultatet av en intern kredittkvalitetsvurderingsmetode, skal dokumentere 

beslutningen. 

2. Som del av dokumentasjonsprosessen nevnt i nr. 1 skal forvaltere av pengemarkedsfond oppgi hvilken person som er 

ansvarlig for beslutningen, samt den objektive grunnen for beslutningen.  
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Artikkel 8 

Vesentlig endring som nevnt i artikkel 19 nr. 4 i forordning (EU) 2017/1131 

1. Det foreligger en vesentlig endring som nevnt i artikkel 19 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) 2017/1131 når 

a) det foreligger en vesentlig endring med hensyn til et av følgende forhold: 

i) Opplysninger om prissetting av obligasjoner, herunder kredittrisikotillegg og prissetting av sammenlignbare 

instrumenter med fast avkastning og tilknyttede verdipapirer. 

ii) Opplysninger om prissetting av kredittapsbytteavtaler, herunder kjøpskurs-salgskurs-differanse i kredittapsbytteavtaler 

for sammenlignbare instrumenter. 

iii) Misligholdsstatistikk for utstederen eller instrumentet. 

iv) Finansindekser knyttet til utstederens eller instrumentets geografiske beliggenhet, bransje eller eiendelsklasse. 

v) Analysen av underliggende eiendeler, særlig for strukturerte instrumenter. 

vi) Analysen av relevante markeder, herunder deres volum og likviditet. 

vii) Analysen av strukturelle aspekter ved relevante instrumenter. 

viii) Verdipapirrelatert analyse. 

ix) Utstederens finansielle situasjon. 

x) Utstederens likviditetskilder. 

xi) Utstederens evne til å reagere på framtidige hendelser som berører hele markedet eller er spesifikke for utstederen, 

herunder evnen til å tilbakebetale gjeld i en svært ugunstig situasjon. 

xii) Soliditeten i utstederens bransje i forhold til den økonomiske trenden og utsteders konkurransemessige stilling i 

bransjen. 

xiii) Analysen av kredittvurderinger eller kredittutsikter som er tildelt utstederen eller instrumentet av et eller flere 

kredittvurderingsbyråer som er valgt av forvalteren av pengemarkedsfondet som egnet for pengemarkedsfondets 

særskilte investeringsportefølje. 

b) et pengemarkedsinstrument, en verdipapirisering eller et sertifikat med sikkerhet i eiendeler (ABCP) nedgraderes til under 

de to høyeste kortsiktige kredittvurderingene som gis av et kredittvurderingsbyrå som er regulert og sertifisert i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009(1). 

2. Forvaltere av pengemarkedsfond skal vurdere de vesentlige endringene i kriteriene nevnt i nr. 1 bokstav a) ved å ta hensyn 

til risikofaktorer og resultatene av stresstestscenarioene nevnt i artikkel 28 i forordning (EU) 2017/1131. 

3. Ved anvendelse av nr. 1 bokstav b) skal forvaltere av pengemarkedsfond ha en intern prosedyre for å velge ut 

kredittvurderingsbyråer som er egnet for pengemarkedsfondets særskilte investeringsportefølje, og for å fastsette hvor hyppig 

pengemarkedsfondet skal overvåke kredittvurderingene fra disse byråene. 

4. Forvaltere av pengemarkedsfond skal ta hensyn til en nedgradering som nevnt i nr. 1 bokstav b) og deretter gjøre sin egen 

vurdering i samsvar med sin interne kredittkvalitetsvurderingsmetode. 

5. Justeringen av den interne kredittkvalitetsvurderingsmetoden skal utgjøre en vesentlig endring som nevnt i artikkel 19 

nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) 2017/1131, med mindre forvaltere av pengemarkedsfond kan dokumentere at endringen ikke 

er vesentlig. 

Artikkel 9 

Kvantitative og kvalitative kredittkvalitetskrav til eiendeler som nevnt i artikkel 15 nr. 6 bokstav a) i forordning (EU) 

2017/1131 

Forvaltere av pengemarkedsfond skal anvende artikkel 3–8 i denne forordningen når de vurderer kredittkvaliteten på likvide 

omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i artikkel 15 nr. 6 bokstav a) i forordning (EU) 2017/1131. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009, 

s. 1). 
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Artikkel 10 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 21. juli 2018, med unntak av artikkel 1, som får anvendelse fra 1. januar 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/555 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/708 

av 17. april 2018 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til den malen forvaltere av 

pengemarkedsfond skal bruke ved rapportering til vedkommende myndigheter i samsvar med  

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2017/1131(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 av 14. juni 2017 om pengemarkedsfond(1), særlig 

artikkel 37 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I tillegg til rapporteringskravene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(2) og 2011/61/EU(3) er det 

nødvendig med ytterligere rapporteringskrav for å sikre at vedkommende myndigheter effektivt kan oppdage, overvåke 

og reagere på risikoer i markedet for pengemarkedsfond. 

2) I henhold til artikkel 37 i forordning (EU) 2017/1131 skal pengemarkedsfond gi sine vedkommende myndigheter en 

detaljert liste med opplysninger. For å sikre at disse myndighetene samler inn slike opplysninger på en ensartet måte i 

hele Den europeiske union, og at nevnte myndigheter underrettes om den viktigste utviklingen i markedet for 

pengemarkedsfond og kan legge til rette for en felles analyse av mulige virkninger av markedet for pengemarkedsfond i 

Unionen, bør opplysningene formidles til vedkommende myndigheter på en ensartet måte i hele Unionen. Videre vil 

bruk av en standardisert rapporteringsmal gjøre det lettere å gjennomføre prosedyrene og prosessene knyttet til 

pengemarkedsfondenes rapporteringskrav, samtidig som kostnadene reduseres. 

3) For å sikre effektivt tilsyn i Unionen skal relevante opplysninger oversendes til Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA), slik at en sentral database for pengemarkedsfond kan opprettes. 

4) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til 

Kommisjonen. 

5) ESMA har holdt en åpen offentlige høring om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(4). 

6) Anvendelsesdatoen for denne gjennomføringsforordningen bør være den samme som datoen for anvendelse av 

forordning (EU) 2017/1131, slik at nasjonale myndigheter kan samle inn opplysningene som skal sendes til ESMAs 

database nevnt i artikkel 37 nr. 5 i forordning (EU) 2017/1131. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Forvaltere av pengemarkedsfond skal benytte malen i vedlegget til denne forordningen når de rapporterer til vedkommende 

myndighet for et bestemt pengemarkedsfond, som fastsatt i artikkel 37 i forordning (EU) 2017/1131. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 15.5.2018, s. 5 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 169 av 30.06. 2017, s. 8. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (omarbeiding) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 21. juli 2018. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 119 av 15.5.2018, s. 7–28.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/732 

av 17. mai 2018 

om en felles metode for sammenligning av enhetspriser på alternativt drivstoff i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en infrastruktur for 

alternativt drivstoff(1), særlig artikkel 7 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å fastslå hvilken metode som er best egnet i henhold til artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2014/94/EU, og etter en 

anbudsinnbydelse, anmodet Kommisjonen Det tyske energibyrå (dena) om å foreta en undersøkelse for å bestemme 

mulige alternativer for en felles metode for sammenligning av enhetspriser på alternativt drivstoff(2). 

2) I undersøkelsen ble fire hovedalternativer analysert. Kommisjonen har vurdert alle disse alternativene. Det viste seg at 

alternativet der prisene på drivstoff uttrykkes som beløp i relevant valuta per 100 km, der det tas hensyn til prisen på 

drivstoff per enhet som nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF(3) og forbruket til kjøretøyene som angitt i 

samsvarssertifikatet, var det mest fullstendige, og det var basert på målbare data. Dette alternativet tar hensyn ikke bare 

til energiinnholdet i drivstoffet, men også til andre faktorer av betydning for drivstoffprisen per tilbakelagt strekning, 

særlig energieffektiviteten til de respektive teknologiene knyttet til bruken av de forskjellige drivstoffene i kjøretøyene. 

3) En metode der prisen på drivstoff uttrykkes som beløp i relevant valuta per 100 km støttes av forbrukerne, i henhold til 

en forbrukerundersøkelse om sammenligning av drivstoffpriser(4) utført av Fédération Internationale de l'Automobile 

etter en anbudsinnbydelse. 

4) Den valgte metoden bør gjøre det mulig for brukerne å foreta en enkel sammenligning som omfatter alle de mest 

relevante faktorene, også med tanke på framtidige kjøpsvalg. Metoden synes derfor som den best egnede med henblikk 

på å øke forbrukernes bevissthet og gi økt åpenhet om drivstoffpriser. Den er også mest i samsvar med de generelle 

målene for direktiv 2014/94/EU, som også er tatt i betraktning i den europeiske strategi for lavutslippsmobilitet(5), som 

ble vedtatt innenfor rammen av energiunionen, nemlig å bidra til et mangfold av energikilder i transportsektoren og til 

en reduksjon av utslipp av CO2 og andre forurensende stoffer på dette området. 

5) Verdien for drivstofforbruk angitt i kjøretøyenes samsvarssertifikat bør benyttes ved beregning av prisene på 

drivstoff. Denne verdien bygger på den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer «World 

Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP)»(6), som er benyttet fra september 2017 for nye kjøretøytyper og 

fra september 2018 for alle nye kjøretøyer. Denne prøvingsmetoden erstatter den gjeldende nye europeiske 

prøvingssyklusen (New European Test Cycle – NEDC). I WLTP fastsettes strengere prøvingsforhold og mer realistisk 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 18.5.2018, s. 85 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 307 av 28.10. 2014, s. 1. 

(2) https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-01-fuel-price-comparison.pdf 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF av 16. februar 1998 om forbrukarvern ved opplysning av prisar på forbruksvarer (EFT L 80 av 

18.3.1998, s. 27). 

(4) https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8d1774-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1 

(5) COM(2016) 501 endelig utgave. 

(6) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 

7.7.2017, s. 1). 
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drivstofforbruk, til nytte for forbrukerne. Henvisninger til disse verdiene er i samsvar med forbrukeropplysningene  

som gis i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF(1) om tilgjengeligheten av forbrukeropplysninger 

om drivstofføkonomi i forbindelse med markedsføring av nye personbiler, også på bakgrunn av kommisjons-

rekommandasjon (EU) 2017/948(2). 

6) Ettersom det ikke er angitt verdier for drivstofforbruk i samsvarssertifikatet for kjøretøyer når det gjelder blandinger av 

biodrivstoff med bensin eller dieselolje(3), kan medlemsstatene benytte sine egne data for å bestemme slike verdier. 

7) For at metoden skal kunne brukes på ethvert tidspunkt, bør drivstoffprisen som tas i betraktning være 

gjennomsnittsprisen for det relevante drivstoffet per konvensjonell målenhet i løpet av høyst siste kalenderkvartal før 

tidspunktet for beregningen. 

8) På grunn av begrensningene knyttet til visningen av sammenligninger på fyllestasjoner bør det presiseres at bruken av 

denne metoden forutsetter at det foretas et utvalg av personbiler som er sammenlignbare, i det minste når det gjelder 

vekt og ytelse, men som benytter forskjellige drivstoffer. 

9) For ytterligere å lette sammenligninger basert på metoden fastsatt i denne forordning bør medlemsstatene ha mulighet til 

å benytte seg av de mulighetene som digitaliseringen gir, for eksempel nettbaserte verktøyer. Slike verktøyer bør gjøre 

det mulig å innhente individuelle opplysninger for alle eller de fleste kjøretøymodeller som finnes på markedet. Slike 

verktøyer vil også gjøre det mulig å legge til andre opplysninger. 

10) Kommisjonens flerårige arbeidsprogram for finansiell støtte på transportområdet under Ordningen for et sammenkoplet 

Europa (CEF) for perioden 2014–2020(4) omfatter et tiltak beregnet på å bistå medlemsstatene i gjennomføringen av 

direktiv 2014/94/EU. I henhold til arbeidsprogrammet er målet særlig å støtte en ensartet gjennomføring av artikkel 7 

nr. 3 i nevnte direktiv i alle medlemsstater, og å støtte medlemsstatene i arbeidet med å gjøre forbrukeropplysninger 

tilgjengelige via digitale verktøyer. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

2014/94/EU. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Den felles metoden for sammenligning av enhetspriser på alternativt drivstoff i henhold til artikkel 7 nr. 3 i direktiv 

2014/94/EU, basert på priser uttrykt som beløp i relevant valuta per 100 km, er angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 24 måneder etter ikrafttredelsesdatoen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF av 13. desember 1999 om tilgjengeligheten av forbrukeropplysninger om drivstofføkonomi 

og CO2-utslipp i forbindelse med markedsføring av nye personbiler (EFT L 12 av 18.1.2000, s. 16). 

(2) Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/948 av 31. mai 2017 om bruk av verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp som er typegodkjent 

og målt i samsvar med den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (WLTP) når opplysninger gjøres tilgjengelige for 

forbrukerne i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF (EUT L 142 av 2.6.2017, s. 100). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/30/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 98/70/EF med hensyn til spesifikasjonene for 

bensin, diesel og gassolje, om innføring av en ordning for å overvåke og redusere klimagassutslipp, om endring av rådsdirektiv 1999/32/EF 

med hensyn til spesifikasjonen for drivstoff som brukes av fartøyer for fart på innlands vannveier, og om oppheving av direktiv 93/12/EØF 

(EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88). 

(4) Kommisjonsbeslutning C(2014) 1921 av 26. mars 2014, med endringer. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. Den felles metoden angitt i dette vedlegg gjelder alternative drivstoffer som definert i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 2014/94/EU. 

2. Ved hjelp av metoden er det mulig å gjennomføre, med henblikk på visning på fyllestasjoner som nevnt i artikkel 7 nr. 3 

første ledd i direktiv 2014/94/EU, den grunnleggende beregningen som muliggjør en veiledende sammenligning av priser, 

basert på et utvalg av personbilmodeller som er fastsatt av medlemsstatene og som er sammenlignbare, i det minste når det 

gjelder vekt og ytelse, men som benytter forskjellige drivstoffer. 

3. Metoden definerer hvordan prisene på bensin og dieselolje og alternativt drivstoff uttrykkes som beløp i relevant valuta per 

100 km, med sikte på en slik sammenligning. Beregningen er basert på følgende faktorer: 

a) Drivstofforbruket for det respektive kjøretøyet per 100 km i henhold til samsvarssertifikatet for kjøretøyer nevnt i 

artikkel 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1). 

b) Dersom det er relevant, verdiene for drivstofforbruk per 100 km bestemt av medlemsstatene for blandinger av 

biodrivstoff med bensin eller dieselolje(2). 

c) Markedspriser per enhet av de respektive drivstoffene uttrykt i relevant valuta for enhetene som benyttes i 

vedkommende medlemsstat, i samsvar med direktiv 98/6/EF (heretter kalt konvensjonelle enheter). 

4. Prisen uttrykt som beløp i relevant valuta per 100 km beregnes slik: 

Drivstoffprisen i relevant valuta per konvensjonell enhet × drivstofforbruk per 100 km. 

5. Drivstoffprisen i konvensjonelle enheter som skal tas i betraktning, er gjennomsnittsprisen i løpet av høyst siste 

kalenderkvartal før tidspunktet for beregningen. 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/30/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 98/70/EF med hensyn til spesifikasjonene for 

bensin, diesel og gassolje, om innføring av en ordning for å overvåke og redusere klimagassutslipp, om endring av rådsdirektiv 1999/32/EF 

med hensyn til spesifikasjonen for drivstoff som brukes av fartøyer for fart på innlands vannveier, og om oppheving av direktiv 93/12/EØF 

(EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1128 

av 1. juli 2019 

om tilgangsrett til sikkerhetstilrådinger og svar som er lagret i det europeiske sentrale datalageret,  

og om oppheving av beslutning 2012/780/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og 

oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) 

nr. 1330/2007(1), særlig artikkel 8 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 18 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(2) må alle sikkerhets-

tilrådinger og svarene på disse registreres i det sentrale datalageret. 

2) Det sentrale datalageret nevnt i betraktning 1 er opprettet ved forordning (EU) nr. 376/2014 som det europeiske sentrale 

datalageret. 

3) I samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 376/2014 er tilgangen til rapporter om tilfeller som er lagret i det 

europeiske sentrale datalageret, begrenset på grunn av fortrolighet. På den annen side er det en berettiget interesse i å gi 

offentlig tilgang til alle sikkerhetstilrådinger og svarene på disse på grunn av det overordnede formålet med forordning 

(EU) nr. 996/2010 og forordning (EU) nr. 376/2014 om å redusere antallet ulykker og fremme en spredning av resultater 

fra sikkerhetsrelaterte hendelser. At det finnes en slik rettmessig interesse, bekreftes ytterligere ved at rapporter fra 

sikkerhetsundersøkelser, som ofte innbefatter sikkerhetstilrådinger, skal offentliggjøres i samsvar med forordning (EU) 

nr. 996/2010. 

4) I henhold til artikkel 8 nr. 4 i forordning (EU) nr. 376/2014 skal Kommisjonen vedta ordninger for forvaltning av det 

europeiske sentrale datalageret. Ettersom det av sikkerhetshensyn ikke bør være noen direkte tilgang til det europeiske 

sentrale datalageret, bør alle sikkerhetstilrådinger og svarene på disse som finnes i det europeiske sentrale datalageret, 

gjøres tilgjengelig for offentligheten gjennom et eget offentlig nettsted. 

5) Det bør til enhver tid og på alle nivåer sikres at forpliktelsene om vern av personopplysninger fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(3) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725(4) 

overholdes med hensyn til lagring, behandling og utveksling av data. 

6) Kommisjonsbeslutning 2012/780/EU(5) bør oppheves og erstattes med denne beslutning, som i forhold til beslutning 

2012/780/EU bør gi offentlig tilgang ikke bare til sikkerhetstilrådinger, men også til svarene på disse.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 2.7.2019, s. 112 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 122 av 24.4. 2014, s. 18. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser 

innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2012/780/EU av 5. desember 2012 om tilgangsrett til det europeiske sentrale datalageret med sikkerhetstilrådinger 

og svarene på disse som er opprettet i henhold til artikkel 18 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 om 

undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 342 av 

14.12.2012, s. 46). 
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7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 127 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139(6). 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne beslutning fastsettes tiltak for forvaltning av det europeiske sentrale datalageret opprettet i samsvar med artikkel 8 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 376/2014 med hensyn til tilgang til sikkerhetstilrådinger som definert i artikkel 2 nr. 15 i forordning 

(EU) nr. 996/2010 og svar på disse som er registrert i henhold til artikkel 18 nr. 3 i nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Status for sikkerhetstilrådinger og svarene på disse 

Alle sikkerhetstilrådinger og svar på disse som finnes i det europeiske sentrale datalageret, skal gjøres tilgjengelig for 

offentligheten via et offentlig nettsted som skal opprettes og forvaltes av Kommisjonen. 

Artikkel 3 

Vern av personopplysninger 

Behandling av personopplysninger innenfor rammen av denne beslutning skal skje i samsvar med forordning (EU) 2016/679 og 

(EU) 2018/1725. 

Artikkel 4 

Fortrolighet 

Svar på sikkerhetstilrådinger offentliggjort i samsvar med denne beslutning skal ikke inneholde opplysninger av fortrolig art. 

Medlemsstatene skal fastsette egnede framgangsmåter for dette formål. 

Artikkel 5 

Oppheving 

Beslutning 2012/780/EU oppheves. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 1. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av Den 

europeiske unions flysikkerhetsbyrå (EUT L 212 av 22.8.2018, s. 1). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1042 

av 23. juli 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for innføring av støtteprogrammer, psykologisk vurdering av flygebesetning samt 

systematisk og stikkprøvebasert testing for psykoaktive stoffer for å sikre flyge- og 

kabinbesetningsmedlemmers medisinske skikkethet, og med hensyn til å installere 

terrengvarslingssystem i nye turbindrevne fly godkjent for seks til ni passasjerer og med en største 

sertifiserte startmasse på høyst 5 700 kg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 6, artikkel 8 nr. 5 og artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2) fastsetter nærmere regler for kommersiell lufttransport med fly og 

helikopter, herunder inspeksjoner på bakken av luftfartøyer tilhørende operatører som er underlagt en annen 

medlemsstats eller en tredjestats sikkerhetstilsyn, når de har landet på flyplasser på det territoriet som er underlagt 

traktatens bestemmelser. I henhold til nevnte forordning skal besetningsmedlemmer ikke utføre oppgaver om bord i et 

luftfartøy dersom de er påvirket av psykoaktive stoffer eller dersom de er uskikket på grunn av skade, tretthet, 

medisinering, sykdom eller andre årsaker. 

2) Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») har identifisert en rekke sikkerhetsrisikoer og utstedt anbefalinger for å 

redusere disse risikoene. Gjennomføringen av noen av disse anbefalingene forutsetter lovgivningsmessige endringer med 

hensyn til psykologisk vurdering av flygebesetningen før påbegynnelse av linjeflyging, gjennomføring av et støtteprogram 

for flygebesetningen, medlemsstatenes gjennomføring av stikkprøvebasert alkoholtesting av flyge- og kabinbesetnings-

medlemmer og kommersielle lufttransportoperatørers systematiske testing av flyge- og kabinbesetningsmedlemmer for 

psykoaktive stoffer. 

3) Når det gjelder testing for psykoaktive stoffer, bør det tas hensyn til Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts 

(ICAO) «Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace» (Doc 9654). 

4) I det eksisterende programmet for inspeksjon på bakken nevnt i kapittel RAMP i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 965/2012 er det allerede fastsatt en ramme for systematisk, strukturert og risikobasert kontroll av operatører, med 

omfattende bestemmelser og sikkerhetstiltak for blant annet datasikring, opplæring av inspektører, risikobasert 

prøvetaking, flygeforbud for luftfartøyer og forebygging av unødvendige forsinkelser. Nevnte veletablerte ramme bør 

derfor anvendes ved gjennomføring av alkoholtesting av flyge- og kabinbesetningsmedlemmer. Et medlem av 

flygebesetningen eller kabinbesetningen som nekter å samarbeide ved testingen, eller som er påvist å være under 

påvirkning av psykoaktive stoffer etter en bekreftet positiv test, må tas ut av tjeneste. 

5) I noen medlemsstater utføres allerede stikkprøvebasert testing for psykoaktive stoffer av andre tjenestemenn enn dem 

som er godkjent i henhold til kapittel RAMP i vedlegg II. Medlemsstatene bør derfor på visse vilkår kunne utføre 

alkoholtesting av flyge- og kabinbesetningsmedlemmer utenfor rammen av bakkeinspeksjonsprogrammet i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 965/2012.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 25.7.2018, s. 3 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 79 av 13.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 
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6) Medlemsstatene bør også gis mulighet til å foreta ytterligere testing for å påvise andre psykoaktive stoffer enn alkohol. 

7) ICAO anbefaler i del I og II i vedlegg 6 til Chicago-konvensjonen at turbindrevne fly med en største sertifiserte 

startmasse (MCTOM) på høyst 5 700 kg og en største godkjente passasjersetekapasitet på mellom seks og ni utstyres 

med et terrengvarslingssystem. 

8) Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor endres for å bringes i samsvar med ICAOs standarder og anbefalte praksis og 

for å redusere risikoen for kollisjon med terrenget ved kontrollerte flygninger. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelse nr. 14/2016 og nr. 15/2016 avgitt av Byrået i samsvar med 

artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 65 i forordning 

(EF) nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Inspeksjoner på bakken 

1. Inspeksjoner på bakken av luftfartøyer tilhørende operatører som er underlagt en annen medlemsstats eller en 

tredjestats sikkerhetstilsyn, skal utføres i samsvar med kapittel RAMP i vedlegg II. 

2. Medlemsstatene skal sikre at alkoholtesting av flyge- og kabinbesetningsmedlemmer utføres med hensyn til operatører 

som er underlagt deres tilsyn, og med hensyn til operatører som er underlagt en annen medlemsstats eller en tredjestats 

tilsyn. Testingen skal utføres av bakkeinspektørene innenfor rammen av bakkeinspeksjonsprogrammet i kapittel RAMP i 

vedlegg II. 

3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene sikre at alkoholtesting av flyge- og kabinbesetningsmedlemmer utføres av 

andre godkjente tjenestemenn og utenfor rammen av bakkeinspeksjonsprogrammet i kapittel RAMP i vedlegg II, forutsatt 

at slik alkoholtesting oppfyller samme mål og følger samme prinsipper som testingen utført innenfor rammen av kapittel 

RAMP i vedlegg II. Resultatene av denne alkoholtestingen skal legges inn i den sentraliserte databasen i samsvar med 

bokstav b) i ARO.RAMP.145. 

4. Medlemsstatene kan foreta ytterligere testing for andre psykoaktive stoffer enn alkohol. I så fall skal medlemsstaten 

underrette Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») og Kommisjonen.» 

2) Artikkel 9b skal lyde: 

«Artikkel 9b 

Gjennomgåelse 

1. Byrået skal foreta en løpende gjennomgåelse av effektiviteten av bestemmelsene om flyge- og tjenestetidsbegrensninger 

og hvilekrav i vedlegg II og III. Byrået skal senest 18. februar 2019 framlegge en første rapport om resultatene av denne 

gjennomgåelsen. 

Gjennomgåelsen skal omfatte vitenskapelig sakkunnskap og bygge på driftsdata som samles inn med bistand fra 

medlemsstatene over lang tid etter anvendelsesdatoen for denne forordning. 

Gjennomgåelsen skal vurdere virkningen på besetningens årvåkenhet av minst følgende: 

a) Tjenestetid på mer enn 13 timer på den gunstigste tiden av døgnet. 

b) Tjenestetid på mer enn 10 timer på en mindre gunstig tid av døgnet. 

c) Tjenestetid på mer enn 11 timer for besetningsmedlemmer i en ukjent akklimatiseringstilstand. 
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d) Tjeneste som omfatter et høyt antall sektorer (mer enn 6). 

e) Vakttjeneste, for eksempel beredskap eller tilkalling, etterfulgt av flygetjeneste. 

f) Forstyrrende arbeidsplaner. 

2. Byrået skal foreta en løpende gjennomgåelse av effektiviteten av bestemmelsene om støtteprogrammer, psykologisk 

vurdering av flygebesetningen og den systematiske og stikkprøvebaserte testingen for psykoaktive stoffer for å sikre 

flygebesetningens og kabinbesetningens medisinske skikkethet som fastsatt i vedlegg II og IV. Byrået skal senest 

14. august 2022 framlegge en første rapport om resultatene av denne gjennomgåelsen. 

Denne gjennomgåelsen skal omfatte relevant sakkunnskap og skal bygge på data som samles inn med bistand fra 

medlemsstatene og Byrået over lang tid.» 

3) Vedlegg I, II, IV, VI, VII og VIII endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 14. august 2020. 

Nummer 3 bokstav f) og nr. 6 bokstav b) i vedlegget får imidlertid anvendelse fra 14. august 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/567 

 

VEDLEGG 

I vedlegg I, II, IV, VI, VII og VIII gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 78a) skal lyde: 

«78a) «misbruk av stoffer» at flygebesetningsmedlemmer, kabinbesetningsmedlemmer eller annet personell som er 

avgjørende for sikkerheten, bruker ett eller flere psykoaktive stoffer på en slik måte at 

a) det utgjør en direkte fare for brukeren eller setter andres liv, helse eller velferd i fare, og/eller 

b) det forårsaker eller forverrer yrkesrelaterte, sosiale, mentale eller fysiske problemer eller sykdommer,» 

b) Nytt nr. 98a) skal lyde: 

«98a) «psykoaktive stoffer» alkohol, opioider, cannabinoider, sedativer og hypnotika, kokain, andre psykostimulerende 

stoffer, hallusinogener og flyktige løsemidler, unntatt kaffe og tobakk,» 

c) Nytt nr. 105a) skal lyde: 

«105a) «personell som er avgjørende for sikkerheten» personer som kan sette flysikkerheten i fare dersom de utfører 

sine plikter og funksjoner ukorrekt, herunder, flyge- og kabinbesetningsmedlemmer, vedlikeholdspersonell og 

flygeledere,» 

2) I vedlegg II (del-ARO) gjøres følgende endringer: 

a) Følgende punkt innsettes som ARO.RAMP.106: 

«ARO.RAMP.106 Alkoholtesting 

a) Vedkommende myndighet skal gjennomføre alkoholtesting av flyge- og kabinbesetning. 

b) Byrået skal gi vedkommende myndigheter en liste over EU- og tredjestatsoperatører med henblikk på prioritering 

av alkoholtesting innenfor rammen av bakkeinspeksjonsprogrammet i samsvar med ARO.RAMP.105 på grunnlag 

av en risikovurdering utført av Byrået, der det tas hensyn til hvor pålitelige og effektive eksisterende 

testprogrammer for psykoaktive stoffer er. 

c) Ved utvelgingen av operatører for alkoholtesting av flyge- og kabinbesetninger skal vedkommende myndighet 

bruke listen som er opprettet i samsvar med bokstav b). 

d) Når data om alkoholtesting legges inn i den sentraliserte databasen i samsvar med bokstav b) i ARO.RAMP.145, 

skal vedkommende myndighet sikre at disse dataene ikke inneholder personopplysninger om det berørte 

besetningsmedlemmet. 

e) Dersom det foreligger rimelig grunn eller mistanke, kan alkoholtesting utføres når som helst. 

f) Metoden for alkoholtesting skal anvende anerkjente kvalitetsstandarder som sikrer nøyaktige testresultater. 

g) Et medlem av flygebesetningen eller kabinbesetningen som nekter å samarbeide ved testingen, eller som er påvist å 

være under påvirkning av alkohol etter en positiv test, skal ikke tillates å fortsette i sin tjeneste.» 

3) I vedlegg IV (del-CAT) gjøres følgende endringer: 

a) I CAT.GEN.MPA.100 skal bokstav c) nr. 1) lyde: 

«1) dersom vedkommende er påvirket av psykoaktive stoffer eller er uskikket på grunn av skade, tretthet, 

medisinering, sykdom eller andre årsaker,» 

b) CAT.GEN.MPA.170 skal lyde: 

«CAT.GEN.MPA.170 Psykoaktive stoffer 

a) Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen som er påvirket av psykoaktive stoffer i en grad som 

gjør det sannsynlig at sikkerheten til luftfartøyet eller dem om bord settes i fare, får adgang til eller oppholder seg i 

et luftfartøy.  
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b) Operatøren skal utarbeide og gjennomføre en strategi for å forebygge og avdekke misbruk av psykoaktive stoffer 

blant flyge- og kabinbesetningsmedlemmer og annet personell som er avgjørende for sikkerheten, for å sikre at 

sikkerheten til luftfartøyet eller dem om bord ikke bringes i fare. 

c) Uten at det berører gjeldende nasjonal lovgivning om vern av personopplysninger i forbindelse med testing av 

enkeltpersoner, skal operatøren utarbeide og gjennomføre en objektiv, gjennomsiktig og ikke-diskriminerende 

framgangsmåte for forebygging og avdekking av tilfeller av misbruk av psykoaktive stoffer ved vedkommendes 

flyge- og kabinbesetning og annet personell som er avgjørende for sikkerheten. 

d) I tilfelle av et bekreftet positivt testresultatet skal operatøren underrette sin vedkommende myndighet og den 

myndigheten som har ansvar for det aktuelle personellet, for eksempel en medisinsk sakkyndig hos 

sertifikatutstedende myndighet.» 

c) CAT.GEN.MPA.175 skal lyde: 

«CAT.GEN.MPA.175 Trusler mot sikkerheten 

a) Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen av vanvare, med hensikt eller av uaktsomhet opptrer 

eller unnlater å handle og dermed 

1) setter luftfartøyet eller dem som er om bord, i fare, eller 

2) bidrar til eller tillater at et luftfartøy setter personer eller eiendom i fare. 

b) Operatøren skal sikre at flygebesetningen har gjennomgått en psykologisk vurdering før linjeflyging påbegynnes 

for å 

1) identifisere flygebesetningens psykologiske egenskaper og egnethet med hensyn til arbeidsmiljøet, og 

2) redusere sannsynligheten for negativ innvirkning på sikker drift av luftfartøyet. 

c) Ut fra størrelsen, arten og kompleksiteten til en operatørs virksomhet kan operatøren erstatte den psykologiske 

vurderingen nevnt i bokstav b) med en intern vurdering av flygebesetningens psykologiske egenskaper og 

egnethet.» 

d) Følgende punkt innsettes som CAT.GEN.MPA.215: 

«CAT.GEN.MPA.215 Støtteprogram 

a) Operatøren skal muliggjøre, lette og sikre tilgang til et proaktivt og ikke-bestraffende støtteprogram som vil bistå og 

støtte flygebesetningen med å gjenkjenne, håndtere og løse problemer som kan ha negativ innvirkning på deres evne 

til å utøve de særskilte rettighetene knyttet til deres sertifikat på en sikker måte. Alle flygebesetningsmedlemmer skal 

ha tilgang til et slikt program. 

b) Uten at det berører gjeldende nasjonal lovgivning om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, er vern av fortrolige opplysninger en forutsetning 

for et effektivt støtteprogram, ettersom det oppmuntrer til bruk av et slikt program og sikrer dets integritet.» 

e) I CAT.GEN.NMPA.100 skal bokstav b) nr. 1) lyde: 

«1) dersom vedkommende er påvirket av psykoaktive stoffer eller er uskikket på grunn av skade, tretthet, 

medisinering, sykdom eller andre årsaker,» 

f) I CAT.IDE.A.150 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) Turbindrevne fly med individuelle luftdyktighetsbevis (CofA) som første gang ble utstedt etter 1. januar 2019 og 

som har MCTOM på høyst 5 700 kg og MOPSC på 6–9, skal være utstyrt med TAWS som oppfyller kravene til 

utstyr i klasse B, som angitt i en akseptabel standard.» 

4) I vedlegg VI (del-NCC) gjøres følgende endringer: 

a) I NCC.GEN.105 skal bokstav e) nr. 2) lyde: 

«2) dersom vedkommende er påvirket av psykoaktive stoffer, eller av andre grunner som nevnt i punkt 7.g i vedlegg 

IV til forordning (EF) nr. 216/2008.» 
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5) I vedlegg VII (del-NCO) gjøres følgende endringer: 

a) I NCO.SPEC.105 skal bokstav e) nr. 2) lyde: 

«2) dersom vedkommende er påvirket av psykoaktive stoffer, eller av andre grunner som nevnt i punkt 7.g i vedlegg 

IV til forordning (EF) nr. 216/2008.» 

6) I vedlegg VIII (del-SPO) gjøres følgende endringer: 

a) I SPO.GEN.105 skal bokstav e) nr. 2) lyde: 

«2) dersom vedkommende er påvirket av psykoaktive stoffer, eller av andre grunner som nevnt i punkt 7.g i vedlegg 

IV til forordning (EF) nr. 216/2008.» 

b) SPO.IDE.A.130 skal lyde: 

«SPO.IDE.A.130 Terrengvarslingssystem (TAWS – terrain awareness warning system) 

a) Turbindrevne fly med en største sertifiserte startmasse (MCTOM) på over 5 700 kg eller MOPSC på over ni skal 

være utstyrt med TAWS som oppfyller kravene til 

1) utstyr i klasse A, som angitt i en akseptabel standard, for fly som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis (CofA) 

første gang etter 1. januar 2011, eller 

2) utstyr i klasse B, som angitt i en akseptabel standard, for fly som fikk utstedt eget CofA første gang  

1. januar 2011 eller tidligere. 

b) Når de brukes i kommersielle luftfartsoperasjoner, skal turbindrevne fly som fikk utstedt eget CofA første gang 

etter 1. januar 2019, og som har MCTOM på høyst 5 700 kg og MOPSC på 6–9, være utstyrt med TAWS som 

oppfyller kravene til utstyr i klasse B som angitt i en akseptabel standard.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1827 

av 30. oktober 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn til terskelverdien for konsesjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter(1), 

særlig artikkel 9 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 2014/115/EU(2) godkjente Rådet protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp(3) («avtalen») 

inngått innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Avtalen er et plurilateralt instrument, og dens formål er å 

gjensidig åpne markedene for offentlige innkjøp mellom avtalepartene. Den får anvendelse på enhver innkjøpskontrakt 

med en verdi lik eller større enn de beløpene («terskelverdier») som er fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle 

trekkrettigheter. 

2) Et av målene med direktiv 2014/23/EU er å gjøre det mulig for oppdragsgivere og offentlige oppdragsgivere som 

anvender direktivet, samtidig å overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. I samsvar med artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

2014/23/EU skal Kommisjonen hvert annet år kontrollere at terskelverdien for konsesjoner fastsatt i artikkel 8 nr. 1 i 

samme direktiv tilsvarer terskelverdien fastsatt i avtalen. Ettersom terskelverdien beregnet i samsvar med artikkel 9 nr. 1 

i direktiv 2014/23/EU er forskjellig fra terskelverdien fastsatt i artikkel 8 nr. 1 i samme direktiv, må sistnevnte verdi 

endres. 

3) Direktiv 2014/23/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 8 nr. 1 i direktiv 2014/23/EU endres «5 548 000 euro» til «5 350 000 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 23 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1. 

(2) Rådsbeslutning 2014/115/EU av 2. desember 2013 om inngåelse av protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp (EUT L 68 

av 7.3.2014, s. 1). 

(3) EUT L 68 av 7.3.2014, s. 2. 

2020/EØS/80/57 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1828 

av 30. oktober 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn til terskelverdiene for offentlige 

varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt plan- og designkonkurranser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om 

oppheving av direktiv 2004/18/EF(1), særlig artikkel 6 nr. 5 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 2014/115/EU(2) godkjente Rådet protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp(3) («avtalen») 

inngått innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Avtalen er et plurilateralt instrument, og dens formål er å 

gjensidig åpne markedene for offentlige innkjøp mellom avtalepartene. Den får anvendelse på enhver innkjøpskontrakt 

med en verdi lik eller større enn de beløpene («terskelverdier») som er fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle 

trekkrettigheter. 

2) Et av målene med direktiv 2014/24/EU er å gjøre det mulig for offentlige oppdragsgivere som anvender direktivet, 

samtidig å overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. I samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2014/24/EU skal 

Kommisjonen hvert annet år kontrollere at terskelverdiene for offentlige kontrakter og plan- og designkonkurranser 

fastsatt i artikkel 4 bokstav a), b) og c) i samme direktiv tilsvarer terskelverdiene fastsatt i avtalen. Ettersom 

terskelverdiene beregnet i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2014/24/EU er forskjellige fra terskelverdiene fastsatt i 

artikkel 4 bokstav a), b) og c) i samme direktiv, må sistnevnte verdier endres. I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2014/24/EU skal terskelverdiene fastsatt i artikkel 13 i samme direktiv tilpasses etter terskelverdiene fastsatt i artikkel 4 

bokstav a) og c) i samme direktiv. 

3) Direktiv 2014/24/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I direktiv 2014/24/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) endres «5 548 000 euro» til «5 350 000 euro». 

b) I bokstav b) endres «144 000 euro» til «139 000 euro». 

c) I bokstav c) endres «221 000 euro» til «214 000 euro». 

2) I artikkel 13 første ledd gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) endres «5 548 000 euro» til «5 350 000 euro». 

b) I bokstav b) endres «221 000 euro» til «214 000 euro». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 25 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65. 

(2) Rådsbeslutning 2014/115/EU av 2. desember 2013 om inngåelse av protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp (EUT L 68 

av 7.3.2014, s. 1). 

(3) EUT L 68 av 7.3.2014, s. 2. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1829 

av 30. oktober 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn til terskelverdiene for varekontrakter, 

tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt plan- og designkonkurranser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som 

driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF(1), 

særlig artikkel 17 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 2014/115/EU(2) godkjente Rådet protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp(3) («avtalen») 

inngått innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Avtalen er et plurilateralt instrument, og dens formål er å 

gjensidig åpne markedene for offentlige innkjøp mellom avtalepartene. Den får anvendelse på enhver innkjøpskontrakt 

med en verdi lik eller større enn de beløpene («terskelverdier») som er fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle 

trekkrettigheter. 

2) Et av målene med direktiv 2014/25/EU er å gjøre det mulig for oppdragsgivere som anvender direktivet, samtidig å 

overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. I samsvar med artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/25/EU skal Kommisjonen 

hvert annet år kontrollere at terskelverdiene for kontrakter og plan- og designkonkurranser fastsatt i artikkel 15 bokstav 

a) og b) i samme direktiv tilsvarer terskelverdiene fastsatt i avtalen. Ettersom terskelverdiene beregnet i samsvar med 

artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2014/25/EU er forskjellige fra terskelverdiene fastsatt i artikkel 15 bokstav a) og b) i samme 

direktiv, må sistnevnte verdier endres. 

3) Direktiv 2014/25/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 15 i direktiv 2014/25/EU gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav a) endres «443 000 euro» til «428 000 euro». 

2) I bokstav b) endres «5 548 000 euro» til «5 350 000 euro». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 27 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243. 

(2) Rådsbeslutning 2014/115/EU av 2. desember 2013 om inngåelse av protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp (EUT L 68 

av 7.3.2014, s. 1). 

(3) EUT L 68 av 7.3.2014, s. 2. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1830 

av 30. oktober 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene for varekontrakter, 

tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 om samordning av framgangsmåtene ved 

oppdragsgiveres eller offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og 

tjenestekontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(1), særlig artikkel 68 

nr. 1 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 2014/115/EU(2) godkjente Rådet protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp(3) («avtalen») 

inngått innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Avtalen er et plurilateralt instrument, og dens formål er å 

gjensidig åpne markedene for offentlige innkjøp mellom avtalepartene. Den får anvendelse på enhver innkjøpskontrakt med 

en verdi lik eller større enn de beløpene («terskelverdier») som er fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle trekkrettigheter. 

2) Et av målene med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(4) er å gjøre det mulig for oppdragsgivere og offentlige 

oppdragsgivere som anvender direktivet, samtidig å overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. I samsvar med artikkel 17 i 

direktiv 2014/25/EU skal Kommisjonen hvert annet år kontrollere at terskelverdiene fastsatt i artikkel 15 bokstav a) og b) i 

samme direktiv tilsvarer terskelverdiene fastsatt i avtalen, og om nødvendig endre dem. 

3) Terskelverdiene fastsatt i direktiv 2014/25/EU er endret. I samsvar med artikkel 68 nr. 1 i direktiv 2009/81/EF skal 

terskelverdiene fastsatt i samme direktiv tilpasses de endrede terskelverdiene fastsatt i direktiv 2014/25/EU. 

4) Direktiv 2009/81/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 8 i direktiv 2009/81/EF gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav a) endres «443 000 euro» til «428 000 euro». 

2) I bokstav b) endres «5 548 000 euro» til «5 350 000 euro». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 29 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76. 

(2) Rådsbeslutning 2014/115/EU av 2. desember 2013 om inngåelse av protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp (EUT L 68 

av 7.3.2014, s. 1). 

(3) EUT L 68 av 7.3.2014, s. 2. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- 

og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/2436 

av 16. desember 2015 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør foretas en rekke endringer i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF(3). Av klarhetshensyn bør nevnte 

direktiv omarbeides. 

2) Direktiv 2008/95/EF har harmonisert sentrale bestemmelser i materiell varemerkerett som på tidspunktet for vedtakelsen 

ble ansett mest direkte å påvirke det indre markeds virkemåte ved å hindre fritt varebytte og adgangen til å yte tjenester i 

Unionen. 

3) Varemerkebeskyttelsen i medlemsstatene sameksisterer med beskyttelse som er tilgjengelig på unionsplan gjennom EU-

varemerker, som er av ensartet karakter og gyldige i hele Unionen, som fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 207/2009(4). 

Sameksistensen og balansen mellom varemerkesystemer på nasjonalt plan og EU-plan utgjør i realiteten en hjørnestein i 

Unionens tilnærming til beskyttelse av immaterialrettigheter. 

4) Etter Kommisjonens melding av 16. juli 2008 om en europeisk strategi for industrielle rettigheter har Kommisjonen 

gjennomført en omfattende evaluering av den generelle virkemåten til varemerkesystemet i Europa som helhet, på EU-

plan og nasjonalt plan samt med hensyn til de innbyrdes forbindelsene mellom disse.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 23.12.2015, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av  

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 327 av 12.11.2013, s. 42. 

(2) Europaparlamentets holdning av 25. februar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 

10. november 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 15. desember 2015. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (EUT 

L 299 av 8.11.2008, s. 25). 

(4) Rådsforordning (EF) nr. 207/2009 av 26. februar 2009 om felleskapsvaremerket (EUT L 78 av 24.3.2009, s. 1). 
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5) I sine konklusjoner av 25. mai 2010 om den framtidige revisjonen av varemerkesystemet i Den europeiske union oppfordret 

Rådet Kommisjonen til å framlegge forslag til revisjon av forordning (EF) nr. 207/2009 og direktiv 2008/95/EF. Revisjonen 

av nevnte direktiv bør omfatte tiltak for å bringe det mer i samsvar med forordning (EF) nr. 207/2009, for å minske 

forskjellene i varemerkesystemet i Europa som helhet, samtidig som den nasjonale varemerkebeskyttelsen ivaretas som et 

attraktivt alternativ for søkerne. I denne sammenheng bør komplementariteten mellom EUs varemerkesystem og nasjonale 

varemerkesystemer ivaretas. 

6) Kommisjonen fastslo i sin melding av 24. mai 2011 med tittelen «A single market for intellectual property rights» at for 

å oppfylle økende krav fra berørte parter om raskere og mer smidige varemerkeregistreringssystemer av høyere kvalitet, 

som også er mer konsekvente, brukervennlige, allment tilgjengelige og teknologisk oppdaterte, er det nødvendig å 

modernisere varemerkesystemet i Unionen som helhet og tilpasse det til internettidsalderen. 

7) Det framgår av høring og evaluering som er gjennomført i forbindelse med dette direktiv, at det til tross for tidligere 

delvis harmonisering av nasjonal rett fortsatt er områder der ytterligere harmonisering kan ha en positiv virkning på 

konkurranseevnen og veksten. 

8) For å nå målet om å fremme og skape et velfungerende indre marked og gjøre det lettere å erverve og beskytte 

varemerker i Unionen til fordel for europeiske foretaks, særlig små og mellomstore bedrifters, vekst og konkurranseevne 

er det nødvendig å gå utover den begrensede tilnærmingen som ble oppnådd ved direktiv 2008/95/EF, og utvide 

tilnærmingen til andre aspekter av materiell varemerkerett for varemerker som er beskyttet ved registrering i henhold til 

forordning (EF) nr. 207/2009. 

9) For å gjøre det lettere å oppnå og administrere varemerkeregistreringer i hele Unionen er det viktig å tilnærme ikke bare 

bestemmelsene i materiell rett, men også saksbehandlingsreglene. Derfor bør de viktigste saksbehandlingsreglene for 

registrering av varemerker i medlemsstatene og i EU-varemerkesystemet tilpasses hverandre. Når det gjelder prosedyrer 

i henhold til nasjonal rett, er det tilstrekkelig å fastsette generelle prinsipper og la medlemsstatene stå fritt til å fastsette 

nærmere regler. 

10) Det er av avgjørende betydning å sikre at registrerte varemerker har samme beskyttelse under alle medlemsstatenes 

rettssystemer. I tråd med den omfattende beskyttelsen som gis EU-varemerker som er særlig kjente i Unionen, bør det 

også gis mer omfattende beskyttelse på nasjonalt plan for alle registrerte varemerker som er særlig kjente i den berørte 

medlemsstaten. 

11) Dette direktiv bør ikke frata medlemsstatene retten til fortsatt å gi beskyttelse til varemerker oppnådd ved bruk, men bør 

inneholde bestemmelser om slike varemerker bare når det gjelder deres forhold til varemerker som er oppnådd ved 

registrering. 

12) For å oppnå målene for denne tilnærmingen av lovgivningen er det en forutsetning at vilkårene for å oppnå og beholde 

retten til et registrert varemerke i hovedsak er de samme i alle medlemsstatene. 

13) For dette formål er det nødvendig å opprette en liste med eksempler på tegn som kan utgjøre et varemerke, forutsatt at 

slike tegn kan skille varene eller tjenestene til ulike foretak fra hverandre. For å oppnå målene for registreringssystemet 

for varemerker, som er å sikre rettssikkerhet og god forvaltning, er det også viktig å kreve at tegnet kan gjengis på en 

måte som er klar, nøyaktig, fullstendig, lett tilgjengelig, forståelig, varig og objektiv. Et tegn bør derfor kunne gjengis i 

enhver hensiktsmessig form ved hjelp av allment tilgjengelig teknologi, og dermed ikke nødvendigvis grafisk, så lenge 

gjengivelsen gir tilfredsstillende garantier i så måte. 

14) Dessuten bør grunnene for å hindre registrering eller ugyldighetsgrunner når det gjelder selve varemerket, herunder at 

det mangler nødvendig særpreg, eller når det gjelder konflikter mellom varemerket og eldre rettigheter, angis på en 

uttømmende måte, selv om noen av disse grunnene er angitt som valgfrie for medlemsstatene, som dermed bør kunne 

opprettholde eller innføre dem i sin lovgivning.  
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15) For å sikre at nivåene for beskyttelse av geografiske betegnelser i henhold til Unionens regelverk og nasjonal rett 

anvendes på en ensartet og uttømmende måte ved vurderingen av absolutte og relative registreringshindre i hele 

Unionen, bør dette direktiv omfatte de samme bestemmelsene når det gjelder geografiske betegnelser som forordning 

(EF) nr. 207/2009. Det er dessuten hensiktsmessig å sikre at virkeområdet for absolutte hindre utvides til også å omfatte 

beskyttede tradisjonelle betegnelser for vin og garanterte tradisjonelle spesialiteter. 

16) Den beskyttelsen som et registrert varemerke gir, en beskyttelse som særlig er ment å sikre varemerkets funksjon som 

en angivelse av opprinnelse, bør være absolutt når varemerket og det tilhørende tegnet og varene eller tjenestene er 

identiske. Beskyttelsen bør også gjelde i tilfeller av likhet mellom varemerket og tegnet samt mellom varene eller 

tjenestene. Det er nødvendig å tolke begrepet likhet på bakgrunn av risikoen for forveksling. Det bør være et uttrykkelig 

vilkår for en slik beskyttelse at det er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grunnlag av en rekke faktorer, særlig 

hvor godt varemerket er kjent på markedet, den assosiasjonen som det anvendte eller registrerte tegnet framkaller, og 

graden av likhet mellom varemerket og tegnet og mellom varene eller tjenestene. På hvilken måte risiko for forveksling 

kan fastslås, og særlig bevisbyrden i den forbindelse, hører inn under nasjonale prosessregler, som ikke bør berøres av 

dette direktiv. 

17) For å sikre rettssikkerheten og fullt samsvar med prioritetsprinsippet, der et registrert eldre varemerke har forrang for yngre 

registrerte varemerker, er det nødvendig å fastsette at håndheving av rettigheter som er knyttet til et varemerke, ikke bør 

berøre innehaveres rettigheter som er oppnådd før søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for varemerket. En slik tilnærming 

er i samsvar med artikkel 16 nr. 1 i avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterialrettigheter av 15. april 1994 («TRIPS-

avtalen»). 

18) Det er hensiktsmessig å fastsette at en krenkelse av et varemerke kan fastslås bare dersom det konstateres at det 

krenkende varemerket eller tegnet brukes i næringsvirksomhet for å skille varer eller tjenester fra hverandre. Bruk av 

tegnet for andre formål enn for å skille varer eller tjenester fra hverandre bør være underlagt bestemmelsene i nasjonal 

rett. 

19) Begrepet krenkelse av et varemerke bør også omfatte bruk av tegnet som et handelsnavn eller lignende betegnelse, så 

lenge formålet med slik bruk er å skille varer eller tjenester fra hverandre. 

20) For å sikre rettssikkerheten og fullt samsvar med særskilt EU-regelverk er det hensiktsmessig å fastsette at innehaveren 

av et varemerke bør ha rett til å forby tredjepart å bruke et tegn i sammenlignende reklame når slik sammenlignende 

reklame er i strid med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF(1). 

21) For å styrke varemerkebeskyttelsen og bekjempe forfalskninger mer effektivt og i tråd med medlemsstatenes internasjonale 

forpliktelser innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon (WTO), særlig artikkel V i Generalavtalen om tolltariffer og 

handel om transittfrihet, og når det gjelder generiske legemidler, «Declaration on the TRIPS Agreement and public health», 

som ble vedtatt av WTOs ministerkonferanse i Doha 14. november 2001, bør innehaveren av et varemerke ha rett til å 

hindre at tredjepart, i næringsvirksomhet, innfører varer i den medlemsstaten der varemerket er registrert, uten at de frigis 

for fri omsetning der, dersom slike varer kommer fra tredjestater og uten tillatelse bærer et varemerke som er identisk med 

eller i hovedsak identisk med det varemerket som er registrert for slike varer. 

22) For dette formål bør det være tillatt for innehavere av varemerker å hindre innførsel av varer som gjør inngrep, og 

plassering av dem i alle tollsituasjoner, herunder særlig transitt, omlasting, lagring, frisoner, midlertidig lagring, 

innenlands bearbeiding eller midlertidig innførsel, også når slike varer ikke er beregnet på å bringes i omsetning i den 

berørte medlemsstaten. Ved utførelse av tollkontroll bør tollmyndigheten benytte den myndigheten og de prosedyrene 

som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 608/2013(2), også på anmodning fra rettighetshavere. 

Tollmyndigheten bør særlig utføre de relevante kontrollene på grunnlag av kriterier for risikoanalyse.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame (EUT L 376 av 

27.12.2006, s. 21). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 608/2013 av 12. juni 2013 om tollmyndighetens håndheving av immaterialrettigheter og om 

oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1383/2003 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 15). 
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23) For å samordne behovet for å sikre en effektiv håndheving av varemerkerettigheter med behovet for å unngå hindringer 

for den frie handelen med lovlige varer bør retten til innehaveren av varemerket bortfalle dersom deklaranten eller 

varebesitteren under den etterfølgende prosedyren som er iverksatt ved en rettsmyndighet eller annen myndighet som 

kan treffe en materiell avgjørelse om hvorvidt det registrerte varemerket er blitt krenket, kan bevise at innehaveren av 

det registrerte varemerket ikke har rett til å forby at varene bringes i omsetning på markedet i den endelige 

bestemmelsesstaten. 

24) Artikkel 28 i forordning (EU) nr. 608/2013 fastsetter at en rettighetshaver er erstatningsansvarlig overfor varebesitteren, 

blant annet dersom det senere fastslås at de aktuelle varene ikke krenker en immaterialrettighet. 

25) Det bør treffes hensiktsmessige tiltak med henblikk på å sikre en smidig transitt av generiske legemidler. Når det gjelder 

internasjonale fellesnavn (INN) som globalt anerkjente generiske navn på virksomme stoffer i farmasøytiske preparater, er 

det avgjørende å ta behørig hensyn til de eksisterende begrensningene av varemerkerettighetenes virkning. Innehaveren av 

et varemerke bør derfor ikke ha rett til å hindre en tredjepart i å innføre varer i en medlemsstat der varemerket er registrert, 

uten at disse frigis for fri omsetning der, basert på likhetene mellom INN for det virksomme stoffet i legemidlene og 

varemerket. 

26) For å gjøre det mulig for innehavere av registrerte varemerker å bekjempe forfalskning mer effektivt bør de ha rett til å 

forby anbringelse av et krenkende varemerke på varer samt visse forberedende handlinger, som utføres forut for en slik 

anbringelse. 

27) Enerettene knyttet til et varemerke bør ikke gi innehaveren rett til å forby tredjeparts bruk av tegn eller angivelser som 

brukes rettmessig og dermed i samsvar med god forretningsskikk. For å skape like vilkår for handelsnavn og varemerker 

på bakgrunn av at handelsnavnene regelmessig gis ubegrenset beskyttelse mot yngre varemerker, bør slik bruk bare 

anses å omfatte bruk av tredjeparts personnavn. Også bruk i alminnelighet av tegn eller angivelser som er beskrivende 

eller mangler særpreg, bør være tillatt. Dessuten bør innehaveren ikke ha rett til å hindre rettmessig og redelig bruk av 

merket for å identifisere eller henvise til varene eller tjenestene som innehaverens varer og tjenester. Tredjeparts bruk av 

et varemerke for å gjøre forbrukeren oppmerksom på videresalg av ekte varer som opprinnelig ble solgt av eller med 

samtykke fra innehaveren av varemerket i Unionen, bør betraktes som rettmessig så lenge den samtidig er i samsvar 

med god forretningsskikk. Tredjeparts bruk av et varemerke for kunstneriske formål bør betraktes som rettmessig så 

lenge den samtidig er i samsvar med god forretningsskikk. Dette direktiv bør dessuten anvendes på en måte som sikrer 

full respekt for grunnleggende rettigheter og friheter, særlig ytringsfrihet. 

28) Det følger av prinsippet om fritt varebytte at innehaveren av et varemerke ikke bør ha rett til å forby tredjepart å bruke 

det i forbindelse med varer som er brakt i omsetning i Unionen med dette varemerket, enten av innehaveren eller med 

dennes samtykke, med mindre innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt markedsføring av varene. 

29) Av hensyn til rettssikkerheten og uten at det berører interessene til innehaveren av et eldre varemerke, er det viktig å 

fastsette at denne ikke lenger kan begjære ugyldigkjennelse av eller motsette seg bruken av et varemerke som er yngre 

enn innehaverens eget varemerke, som denne med vitende har avfunnet seg med bruken av i lengre tid, med mindre 

søknaden om det yngre varemerket ble inngitt i ond tro. 

30) For å sikre rettssikkerheten og beskytte rettmessig oppnådde varemerkerettigheter er det hensiktsmessig og nødvendig å 

fastslå, med forbehold for prinsippet om at det yngre varemerket ikke kan håndheves mot det eldre varemerket, at 

innehavere av eldre varemerker ikke bør ha rett til å få avslag på registrering eller ugyldigkjennelse eller å motsette seg 

bruken av et yngre varemerke dersom det yngre varemerket ble oppnådd på et tidspunkt da det eldre varemerket kunne 

ha blitt kjent ugyldig eller slettet, for eksempel fordi det ennå ikke hadde oppnådd særpreg gjennom bruk, eller dersom 

det eldre varemerket ikke kunne håndheves mot det yngre varemerket, fordi de nødvendige vilkårene ikke var oppfylt, 

for eksempel dersom det eldre varemerket ennå ikke var blitt velkjent.  
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31) Varemerker oppfyller sitt formål om å skille varer eller tjenester fra hverandre og gi forbrukerne mulighet til å foreta 

velbegrunnede valg bare når de faktisk brukes på markedet. Et krav om bruk er også nødvendig for å redusere det 

samlede antallet varemerker som er registrert og beskyttet i Unionen, og dermed også antallet konflikter som oppstår 

mellom disse. Det er derfor svært viktig å kreve at registrerte varemerker faktisk brukes i forbindelse med varene eller 

tjenestene som de er registrert for, eller dersom de innen fem år etter den datoen da registreringsprosedyren ble avsluttet, 

kan kreves slettet. 

32) Et registrert varemerke bør derfor bare være beskyttet i den grad det faktisk brukes, og et registrert eldre varemerke bør 

ikke gi sin innehaver mulighet til å framsette innsigelse mot eller få kjent ugyldig et yngre varemerke dersom denne 

innehaveren ikke har gjort reell bruk av sitt varemerke. Dessuten bør medlemsstatene fastsette at et varemerke ikke kan 

påberopes og vinne fram i inngrepssøksmål dersom det som følge av en innsigelse fastslås at varemerket kan slettes 

eller, når det reises søksmål mot en yngre rett, kunne ha blitt slettet på det tidspunktet da den yngre retten ble oppnådd. 

33) Det er hensiktsmessig å fastsette at dersom det påberopes ansiennitet for et nasjonalt merke eller et varemerke som er 

registrert i henhold til internasjonale ordninger med rettsvirkning i medlemsstaten, for et EU-varemerke, og det deretter 

er gitt avkall på merket som utgjør grunnlaget for påberopelsen av ansiennitet, eller det er bortfalt, kan gyldigheten av 

dette merket fortsatt bestrides. En slik bestridelse bør begrenses til situasjoner der merket kunne ha vært kjent ugyldig 

eller slettet på det tidspunktet da det ble slettet fra registeret. 

34) For å sikre sammenheng og for å fremme den kommersielle utnyttingen av varemerker i Unionen bør reglene som 

gjelder for varemerker som eiendomsobjekter, i det omfang som er hensiktsmessig, bringes på linje med dem som 

allerede er innført for EU-varemerker, og bør omfatte regler for overføring og overdragelse, lisensiering, tinglige 

rettigheter og tvangsfullbyrdelse. 

35) Fellesmerker har vist seg å være et nyttig instrument for å fremme varer eller tjenester med bestemte felles egenskaper. 

Det er derfor hensiktsmessig at nasjonale fellesmerker er omfattet av lignende regler som EU-fellesmerker. 

36) For å forbedre og forenkle tilgangen til varemerkebeskyttelse, og for å øke rettssikkerheten og forutsigbarheten, bør 

prosedyren for registrering av varemerker i medlemsstatene være effektiv og åpen og følge regler som tilsvarer dem som 

gjelder for EU-varemerker. 

37) For å sikre rettssikkerheten med hensyn til omfanget av varemerkerettigheter og forenkle tilgangen til varemerkebeskyttelse 

bør betegnelsen og klassifiseringen av varer og tjenester som omfattes av en varemerkesøknad, følge de samme reglene i 

alle medlemsstater og tilpasses de reglene som gjelder for EU-varemerker. For å gjøre det mulig for vedkommende 

myndigheter og markedsdeltakere å fastsette omfanget av varemerkebeskyttelsen som det søkes om på grunnlag av 

søknaden alene, bør betegnelsen av varer og tjenester være tilstrekkelig klar og nøyaktig. Bruk av generelle begreper bør 

tolkes som at de bare omfatter varer og tjenester som klart omfattes av ordenes bokstavelige betydning. Av hensyn til 

klarheten og rettssikkerheten bør medlemsstatenes sentrale myndigheter for industrielt rettsvern og Benelux-statenes 

myndighet for immaterialrett, i samarbeid med hverandre, etterstrebe å utarbeide en liste som gjenspeiler deres respektive 

forvaltningspraksis med hensyn til klassifiseringen av varer og tjenester. 

38) For å sikre effektiv varemerkebeskyttelse bør medlemsstatene gjøre tilgjengelig en effektiv administrativ 

innsigelsesprosedyre som minst gir innehaveren av eldre varemerkerettigheter og enhver person som i henhold til den 

relevante lovgivningen har rett til å utøve de rettighetene som følger av en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en 

geografisk betegnelse, mulighet til å framsette innsigelse mot registreringen av et varemerke. For i tillegg å tilby 

effektive måter for å få slettet varemerker eller få dem kjent ugyldige bør medlemsstatene også innføre en administrativ 

prosedyre for sletting eller ugyldigkjennelse innenfor en lengre innarbeidingsperiode på sju år etter dette direktivs 

ikrafttredelse.  
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39) Det er ønskelig at medlemsstatenes sentrale myndigheter for industrielt rettsvern og Benelux-statenes myndighet for 

immaterialrett samarbeider med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for immaterialrett på alle områder 

for registrering og forvaltning av varemerker for å fremme tilnærming av praksis og verktøy, f.eks. opprettelse og 

ajourføring av felles eller sammenkoplede databaser og portaler for høring og søking. Medlemsstatene bør dessuten 

sikre at deres myndigheter samarbeider med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for immaterialrett på 

alle andre områder av deres virksomhet som er relevante for beskyttelse av varemerker i Unionen. 

40) Dette direktiv bør ikke utelukke at andre rettsregler i medlemsstatene enn varemerkeretten kan få anvendelse på 

varemerker, for eksempel bestemmelser om illojal konkurranse, erstatningsansvar eller forbrukervern. 

41) Medlemsstatene er bundet av Paris-konvensjonen angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett (heretter kalt 

«Paris-konvensjonen») og TRIPS-avtalen. Det er nødvendig at dette direktiv fullt ut samsvarer med nevnte konvensjon 

og nevnte avtale. Medlemsstatenes forpliktelser etter nevnte konvensjon og nevnte avtale bør ikke berøres av dette 

direktiv. Der det er hensiktsmessig, bør artikkel 351 annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte få 

anvendelse. 

42) Ettersom målene for dette direktiv, som er å fremme og skape et velfungerende indre marked og å lette registrering, 

forvaltning og beskyttelse av varemerker i Unionen til fordel for vekst og konkurranseevne, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske Union. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

43) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) regulerer medlemsstatenes behandling av personopplysninger innenfor 

rammen av dette direktiv. 

44) EUs datatilsyn er blitt hørt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2) og 

har avgitt uttalelse 11. juli 2013. 

45) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal rett bør begrenses til de bestemmelsene som utgjør en vesentlig 

endring sammenlignet med det tidligere direktivet. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelsene som er uendret, 

følger av det tidligere direktivet. 

46) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser i henhold til direktiv 2008/95/EF med hensyn til fristene for 

innarbeiding i nasjonal rett av rådsdirektiv 89/104/EØF(3) som fastsatt i del B i vedlegg I til direktiv 2008/95/EF. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Dette direktiv får anvendelse på alle varemerker for varer eller tjenester som er registrert eller søkes registrert i en medlemsstat 

som et individuelt varemerke, et garanti- eller kontrollmerke eller et fellesmerke, eller som er registrert eller søkes registrert hos 

Benelux-statenes myndighet for immaterialrett, eller er gjenstand for en internasjonal registrering med rettsvirkning i en 

medlemsstat.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(3) Første rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (EFT L 40 av 

11.2.1989, s. 1). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

a) «myndighet» den sentrale myndighet for industrielt rettsvern i medlemsstaten eller Benelux-statenes myndighet for 

immaterialrett, som har fått ansvaret for registrering av varemerker, 

b) «register» det registeret over varemerker som føres av en myndighet. 

KAPITTEL 2 

MATERIELL VAREMERKERETT 

AVSNITT 1 

Tegn som kan utgjøre et varemerke 

Artikkel 3 

Tegn som kan utgjøre et varemerke 

Et varemerke kan bestå av ethvert tegn, særlig ord, herunder personnavn, eller figurer, bokstaver, tall, farger, varens form eller 

vareemballasjens form, eller lyder, forutsatt at slike tegn er egnet til å 

a) skille varene eller tjenestene til ulike foretak fra hverandre, og 

b) bli gjengitt i registeret på en måte som gjør det mulig for vedkommende myndigheter og offentligheten klart og tydelig å 

fastslå gjenstanden for den beskyttelsen som innehaveren innrømmes. 

AVSNITT 2 

Registreringshindre eller ugyldighetsgrunner 

Artikkel 4 

Absolutte registreringshindre eller ugyldighetsgrunner 

1.  Følgende tegn og varemerker skal ikke registreres, og dersom de er registrert, skal de kunne kjennes ugyldige: 

a) Tegn som ikke kan utgjøre et varemerke. 

b) Varemerker som mangler særpreg. 

c) Varemerker som utelukkende består av tegn eller angivelser som i handelen tjener til å angi varens eller tjenestens art, 

kvalitet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for tilvirkningen av varen eller ytelsen av tjenesten eller 

andre egenskaper ved varene eller tjenestene. 

d) Varemerker som utelukkende består av tegn eller angivelser som er blitt vanlige i alminnelig språkbruk eller i lojal og 

innarbeidet handelsbruk. 

e) Tegn som utelukkende består av 

i) en form eller en annen egenskap som følger av varens art, 

ii) en form eller en annen egenskap ved varen som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, 

iii) en form eller en annen egenskap som gir varen en betydelig verdi. 

f) Varemerker som strider mot offentlig orden eller moral. 

g) Varemerker som er egnet til å villede offentligheten, f.eks. med hensyn til varens eller tjenestens art, kvalitet eller 

geografiske opprinnelse.  
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h) Varemerker som i mangel av godkjenning fra vedkommende myndighet skal nektes registrering eller kjennes ugyldige i 

henhold til artikkel 6ter i Paris-konvensjonen. 

i) Varemerker som er unntatt fra registrering i henhold til Unionens regelverk eller nasjonal rett i den berørte medlemsstaten, 

eller internasjonale avtaler som Unionen eller den berørte medlemsstaten er part i, og som gir beskyttelse av 

opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser. 

j) Varemerker som er unntatt fra registrering i henhold til Unionens regelverk eller internasjonale avtaler som Unionen er part 

i, og som gir beskyttelse av tradisjonelle betegnelser for vin. 

k) Varemerker som er unntatt fra registrering i henhold til Unionens regelverk eller internasjonale avtaler som Unionen er part 

i, og som gir beskyttelse av garanterte tradisjonelle spesialiteter. 

l) Varemerker som består av, eller i sine vesentlige elementer gjengir, et eldre plantesortsnavn som er registrert i samsvar med 

Unionens regelverk eller nasjonal rett i den berørte medlemsstaten, eller internasjonale avtaler som Unionen eller den 

berørte medlemsstaten er part i, og som gir beskyttelse av planteforedlerrettigheter, og som gjelder plantesorter av samme 

eller nær beslektede arter. 

2.  Et varemerke skal kunne kjennes ugyldig dersom søkeren har søkt om registrering av varemerket i ond tro. En 

medlemsstat kan dessuten fastsette at et slikt varemerke ikke skal registreres. 

3.  En medlemsstat kan fastsette at et varemerke ikke skal registreres, eller, dersom det er registrert, skal kunne kjennes 

ugyldig dersom og i den utstrekning 

a) bruken av varemerket kan forbys i henhold til andre rettsregler enn varemerkeretten i den berørte medlemsstaten eller i 

Unionen, 

b) varemerket inneholder et tegn med stor symbolsk verdi, særlig et religiøst symbol, 

c) varemerket inneholder andre merker, emblemer og våpen enn dem som er omfattet av Paris-konvensjonens artikkel 6ter, og 

de er av offentlig interesse, med mindre vedkommende myndighet i samsvar med medlemsstatens rett har godkjent 

registreringen. 

4.  Et varemerke skal ikke nektes registrert etter nr. 1 bokstav b), c) eller d) dersom det som følge av bruken av det har 

oppnådd særpreg før datoen for søknad om registrering. Et varemerke skal ikke kjennes ugyldig av samme grunner dersom det 

som følge av bruken av det har oppnådd særpreg før datoen for begjæring om ugyldigkjennelse. 

5.  En medlemsstat kan fastsette at nr. 4 også skal få anvendelse dersom varemerket har oppnådd særpreg etter datoen for 

søknad om registrering, men før registreringsdatoen. 

Artikkel 5 

Relative registreringshindre eller ugyldighetsgrunner  

1.  Et varemerke skal nektes registrert eller kan, dersom det er registrert, kjennes ugyldig dersom 

a) det er identisk med et eldre varemerke, og varene eller tjenestene som varemerket er søkt registrert for eller er registrert for, 

er identiske med dem som det eldre varemerket er beskyttet for, 

b) det på grunn av identitet eller likhet med det eldre varemerket og identitet eller likhet mellom varene eller tjenestene som de 

to varemerkene omfatter, foreligger risiko for at offentligheten forveksler dem, herunder risiko for at varemerket assosieres 

med det eldre varemerket. 

2.  I nr. 1 menes med «eldre varemerker» 

a) følgende typer varemerker med en dato for søknad om registrering som er eldre enn datoen for søknad om registrering av 

varemerket, idet det eventuelt tas hensyn til den prioriteten som påberopes for varemerkene: 

i) EU-varemerker. 

ii) Varemerker som er registrert i den berørte medlemsstaten, eller, når det gjelder Belgia, Luxembourg eller Nederland, 

hos Benelux-statenes myndighet for immaterialrett. 

iii) Varemerker som er registrert i henhold til internasjonale ordninger med rettsvirkning i den berørte medlemsstaten,  
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b) EU-varemerker som det i samsvar med forordning (EF) nr. 207/2009 med rette kreves ansiennitet for fra et varemerke 

nevnt i bokstav a) ii) og iii), selv om det er gitt avkall på det sistnevnte varemerket eller det er bortfalt, 

c) søknader om registrering av varemerker som nevnt i bokstav a) og b), forutsatt at de blir registrert, 

d) varemerker som, på den datoen da varemerket blir søkt registrert, eller eventuelt da prioritet blir påberopt fra for søknaden 

om registrering av varemerket, er velkjente i den berørte medlemsstaten, slik ordet «velkjent» er brukt i Paris-

konvensjonens artikkel 6bis. 

3.  Et varemerke skal dessuten nektes registrert eller kan, dersom det er registrert, kjennes ugyldig dersom 

 a) det er identisk med eller ligner et eldre varemerke, uansett om de varene eller tjenestene for hvilke det er søkt eller 

registrert, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem som det eldre varemerket er registrert for, såfremt det eldre 

varemerket er velkjent i medlemsstaten der det er søkt om registrering eller der varemerket er registrert, eller når det gjelder 

et EU-varemerke, er velkjent i Unionen, og bruken av det yngre varemerket uten rimelig grunn ville dra en utilbørlig fordel 

av, eller være til skade for, det eldre varemerkets særpreg eller anseelse, 

b) en agent eller en representant for innehaveren av varemerket søker om registrering i eget navn uten innehaverens tillatelse, 

med mindre agenten eller representanten har grunnlag for sin handling, 

c) og i den utstrekning, i henhold til Unionens regelverk eller den berørte medlemsstatens rett, som gir beskyttelse av 

opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, 

i) en søknad om en opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse allerede var innlevert i samsvar med Unionens 

regelverk eller den berørte medlemsstatens rett før datoen for søknad om registrering av varemerket eller den datoen da 

prioritet blir påberopt fra for søknaden, under forutsetning av at den deretter registreres, 

ii) opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelsen gir personen som i henhold til relevant lovgivning har 

tillatelse til å utøve de rettighetene som følger av dette, rett til å forby bruken av et yngre varemerke. 

4.  En medlemsstat kan fastsette at et varemerke ikke skal registreres, eller, dersom det er registrert, skal kunne kjennes 

ugyldig dersom og i den utstrekning 

a) rett til et ikke-registrert varemerke eller et annet tegn som brukes i næringsvirksomhet, er oppnådd før den datoen da det 

blir søkt om registrering for det yngre varemerket, eller eventuelt før den datoen prioritet blir påberopt fra for søknaden om 

registrering av varemerket, og dette ikke-registrerte varemerket eller tegnet gir innehaveren rett til å forby bruken av et 

yngre varemerke, 

b) bruken av varemerket kan forbys i henhold til en annen og eldre rettighet enn de rettighetene som er nevnt i nr. 2 og i 

bokstav a) i dette nummeret, og herunder særlig 

i) retten til et navn, 

ii) retten til et portrett, 

iii) en opphavsrett, 

iv) en industriell rettighet, 

c) varemerket kan forveksles med et eldre varemerke som er beskyttet i utlandet, forutsatt at søkeren på søknadstidspunktet 

handlet i ond tro. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at det under passende omstendigheter ikke foreligger forpliktelse til å nekte registrering eller 

kjenne varemerket ugyldig, når innehaveren av det eldre varemerket eller en annen eldre rettighet tillater at det yngre 

varemerket blir registrert. 

6.  Enhver medlemsstat kan som unntak fra nr. 1–5 fastsette at de registreringshindrene eller ugyldighetsgrunnene som gjaldt 

i medlemsstaten før datoen for ikrafttredelse av de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme direktiv 89/104/EØF, 

skal få anvendelse på varemerker som ble søkt registrert før denne datoen.  
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Artikkel 6 

Etterfølgende konstatering av ugyldighet eller sletting av et varemerke 

Dersom ansiennitet for et nasjonalt varemerke eller et varemerke som er registrert i henhold til internasjonale ordninger med 

rettsvirkning i medlemsstaten, som det er gitt avkall på, eller som er bortfalt, påberopes for et EU-varemerke, kan det i ettertid 

fastslås om det varemerket som utgjorde grunnlaget for den påberopte ansienniteten, er ugyldig eller kan slettes, forutsatt at 

ugyldigheten eller slettingen kan erklæres på det tidspunktet merket ble gitt avkall på eller bortfalt. I så fall skal ansienniteten 

ikke lenger ha noen virkning. 

Artikkel 7 

Registreringshindre eller ugyldighetsgrunner som bare gjelder en del av varene eller tjenestene 

Dersom registreringshindre eller ugyldighetsgrunner for et varemerke bare foreligger for en del av de varene eller tjenestene 

dette varemerket er søkt registrert for eller er registrert for, skal registreringshinderet eller ugyldighetsgrunnene bare omfatte 

disse varene eller tjenestene. 

Artikkel 8 

Mangel på særpreg eller anseelse for et eldre varemerke som forhindrer at et registrert varemerke kjennes ugyldig 

En begjæring om ugyldigkjennelse på grunnlag av et eldre varemerke skal ikke tas til følge på datoen for begjæring om 

ugyldighet dersom den ikke ville ha blitt tatt til følge på søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det yngre varemerket av en av 

følgende grunner: 

a) Det eldre varemerket, som kan kjennes ugyldig i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c) eller d), hadde ennå ikke oppnådd 

særpreg som nevnt i artikkel 4 nr. 4. 

b) Begjæringen om ugyldigkjennelse er basert på artikkel 5 nr. 1 bokstav b), og det eldre varemerket hadde ennå ikke fått 

tilstrekkelig særpreg til å begrunne en konklusjon om risiko for forveksling i henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b). 

c) Begjæringen om ugyldigkjennelse er basert på artikkel 5 nr. 3 bokstav a), og det eldre varemerket hadde ennå ikke blitt 

velkjent i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav a). 

Artikkel 9 

Tap av retten til å påberope ugyldighet som følge av passivitet 

1.  Dersom en innehaver av et eldre varemerke som nevnt i artikkel 5 nr. 2 eller artikkel 5 nr. 3 bokstav a) i en medlemsstat i 

fem sammenhengende år stilltiende har avfunnet seg med bruken av et yngre varemerke som er registrert i vedkommende 

medlemsstat, og samtidig vært oppmerksom på denne bruken, skal denne innehaveren på grunnlag av det eldre varemerket ikke 

lenger kunne kreve ugyldigkjennelse for de varene eller tjenestene som det yngre varemerket er brukt for, med mindre 

søknaden om registrering av det yngre varemerket ble innlevert i ond tro. 

2.  Medlemsstatene kan fastsette at nr. 1 i denne artikkel skal gjelde for innehaveren av en annen eldre rettighet som nevnt i 

artikkel 5 nr. 4 bokstav a) eller b). 

3.  I de tilfellene som er nevnt i nr. 1 og 2, skal innehaveren av et yngre registrert varemerke ikke ha rett til å motsette seg 

bruken av den eldre rettigheten, selv om denne rettigheten ikke lenger kan påberopes overfor det yngre varemerket.  
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AVSNITT 3 

Rettigheter og begrensninger 

Artikkel 10 

Rettigheter som er knyttet til varemerket 

1.  Registreringen av et varemerke gir innehaveren en enerett. 

2.  Uten at det berører innehaveres rettigheter som er oppnådd før søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det registrerte 

varemerket, skal innehaveren av det registrerte varemerket ha rett til å hindre alle tredjeparter som ikke har innehaverens 

samtykke, i å bruke ethvert tegn, i næringsvirksomhet, for varer eller tjenester, dersom 

a) tegnet er identisk med varemerket og brukes i tilknytning til varer eller tjenester som er identiske med dem som varemerket 

er registrert for, 

b) tegnet er identisk med eller ligner varemerket og brukes i forbindelse med varer eller tjenester som er identiske med eller 

ligner varene eller tjenestene som varemerket er registrert for, dersom det foreligger risiko for forveksling hos 

offentligheten, herunder risiko for at det antas å være en forbindelse mellom tegnet og varemerket, 

c) tegnet er identisk med eller ligner varemerket, uansett om det brukes i forbindelse med varer eller tjenester som er identiske 

med eller ligner eller ikke ligner dem som varemerket er registrert for, dersom dette er velkjent i medlemsstaten, og der 

bruk av tegnet uten rimelig grunn vil dra utilbørlig fordel av, eller være til skade for, varemerkets særpreg eller anseelse. 

3.  Dersom vilkårene som er angitt i nr. 2, er oppfylt, kan følgende særlig forbys: 

a) Å anbringe tegnet på varer eller på deres emballasje. 

b) Å framby varer for salg, bringe dem i omsetning eller lagre dem for disse formålene, eller å tilby eller yte tjenester under 

tegnet. 

c) Å importere eller eksportere varer under tegnet. 

d) Å bruke tegnet som et handelsnavn eller foretaksnavn eller en del av et handels- eller foretaksnavn. 

e) Å bruke tegnet på forretningsdokumenter og i reklame. 

f) Å bruke tegnet i sammenlignende reklame på en måte som er i strid med direktiv 2006/114/EF. 

4.  Uten at det berører innehaveres rettigheter som er oppnådd før søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det registrerte 

varemerket, skal innehaveren av det registrerte varemerket ha rett til å hindre alle tredjeparter i å innføre varen, i 

næringsvirksomhet, i den medlemsstaten der varemerket er registrert, uten at den frigis for fri omsetning der, dersom slike 

varer, herunder deres emballasje, kommer fra tredjestater og er merket uten tillatelse med et varemerke som er identisk med 

varemerket som er registrert for slike varer, eller som i sine vesentlige elementer ikke kan skilles fra dette varemerket. 

Den retten som varemerkeinnehaveren har i henhold til første ledd, skal bortfalle dersom det under prosedyren for å fastslå om 

det registrerte varemerket er krenket, som er iverksatt i samsvar med forordning (EU) nr. 608/2013, framlegges dokumentasjon 

av deklaranten eller varebesitteren på at innehaveren av et registrert varemerke ikke har rett til å forby at varene bringes i 

omsetning på markedet i den endelige bestemmelsesstaten. 

5.  Dersom en medlemsstats rett ikke gjorde det mulig å forby bruken av et tegn på vilkårene nevnt i nr. 2 bokstav b) eller c) 

før datoen for ikrafttredelse av de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme direktiv 89/104/EØF i den berørte 

medlemsstaten, gir de rettighetene som er knyttet til varemerket, ikke adgang til å hindre fortsatt bruk av tegnet. 

6.  Nr. 1, 2, 3 og 5 berører ikke bestemmelser i en medlemsstat om beskyttelse mot bruk av et tegn for andre formål enn å 

skille varer eller tjenester fra hverandre, dersom bruken av tegnet uten rimelig grunn drar en utilbørlig fordel av, eller er til 

skade for, varemerkets særpreg eller anseelse.  
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Artikkel 11 

Retten til å forby forberedende handlinger i forbindelse med bruk av emballasje eller andre midler 

Dersom det er fare for at emballasje, etiketter, merker, sikkerhets- eller ekthetskomponenter eller utstyr eller andre midler som 

varemerket er anbrakt på, kan bli brukt i forbindelse med varer eller tjenester, og for at denne bruken vil utgjøre en krenkelse av 

rettighetene til innehaveren av et varemerke i henhold til artikkel 10 nr. 2 og 3, har innehaveren av varemerket rett til å forby 

følgende handlinger dersom de utføres i næringsvirksomhet: 

a) Å anbringe et tegn som er identisk med eller ligner varemerket, på emballasje, etiketter, merker, sikkerhets- eller 

ekthetskomponenter eller utstyr eller andre midler som merket kan anbringes på. 

b) Å tilby eller bringe i omsetning, eller lagre for disse formål, eller importere eller eksportere, emballasje, etiketter, merker, 

sikkerhets- eller ekthetskomponenter eller utstyr eller andre midler som merket er anbrakt på. 

Artikkel 12 

Gjengivelse av varemerker i ordbøker 

Dersom gjengivelsen av et varemerke i en ordbok, et leksikon eller lignende oppslagsverk, i trykt eller elektronisk form, gir 

inntrykk av at det utgjør den generiske betegnelsen for de varene eller tjenestene som varemerket er registrert for, skal utgiveren 

av verket på anmodning fra innehaveren av varemerket sørge for at gjengivelsen av varemerket, så snart som mulig og når det 

gjelder verk i trykt form, senest i neste utgave av utgivelsen, ledsages av en opplysning om at det er et registrert varemerke. 

Artikkel 13 

Forbud mot bruk av et varemerke som er registrert i en agents eller en representants navn 

1.  Dersom et varemerke er registrert i navnet til en agent eller en representant for innehaveren av varemerket, uten 

innehaverens samtykke, har innehaveren rett til å gjøre én eller begge av følgende: 

a) Motsette seg at agenten eller representanten bruker varemerket. 

b) Kreve at varemerket overdras til innehaveren. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse dersom agenten eller representanten har grunnlag for sin handling. 

Artikkel 14 

Begrensning av varemerkets rettsvirkninger 

1.  Et varemerke gir ikke innehaveren rett til å forby at tredjepart i næringsvirksomhet bruker 

a) tredjepartens navn eller adresse, dersom vedkommende tredjepart er en fysisk person, 

b) tegn eller angivelser uten særpreg eller som gjelder varens eller tjenestens art, kvalitet, mengde, formål, verdi, geografiske 

opprinnelse, tiden for tilvirkningen av varen eller ytelsen av tjenesten eller andre egenskaper ved varene eller tjenestene, 

c) varemerket for å identifisere eller vise til varer eller tjenester som tilhørende innehaveren av dette varemerket, særlig 

dersom bruken av varemerket er nødvendig for å angi formålet med en vare eller en tjeneste, særlig som tilbehør eller 

reservedeler. 

2.  Nr. 1 får anvendelse bare dersom tredjeparts bruk er i samsvar med god forretningsskikk. 

3.  Et varemerke gir ikke innehaveren rett til å forby tredjepart å bruke i næringsvirksomhet en eldre rettighet som bare 

gjelder for et avgrenset geografisk område, dersom denne rettigheten er anerkjent i vedkommende medlemsstats rett og bruken 

av denne rettigheten er innenfor det geografiske området som den er anerkjent for.  
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Artikkel 15 

Konsumpsjon av rettigheter som er knyttet til et varemerke 

1.  Et varemerke gir ikke innehaveren rett til å forby bruken av dette for varer som av innehaveren selv eller med 

innehaverens samtykke er brakt i omsetning i Unionen under dette varemerket. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse dersom innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt markedsføring av varene, særlig 

dersom varenes tilstand er endret eller forringet etter at de ble brakt i omsetning. 

Artikkel 16 

Bruk av varemerker 

1.  Dersom innehaveren innen fem år etter den datoen da registreringsprosedyren ble avsluttet, ikke har gjort reell bruk av 

varemerket i medlemsstaten for de varene eller tjenestene det er registrert for, eller dersom slik bruk har vært avbrutt i en 

sammenhengende femårsperiode, skal varemerket underlegges de begrensningene og sanksjonene som er fastsatt i artikkel 17, 

artikkel 19 nr. 1, artikkel 44 nr. 1 og 2 og artikkel 46 nr. 3 og 4, med mindre det foreligger rimelige grunner for den manglende 

bruken. 

2.  Dersom en medlemsstat tillater innsigelsesprosedyrer etter registreringen, skal femårsperioden nevnt i nr. 1 beregnes fra 

den datoen da det ikke lenger er mulig å framsette innsigelse mot varemerket, eller dersom det er framsatt innsigelse, fra den 

datoen da en beslutning om å avslutte innsigelsesprosedyren blir endelig eller innsigelsen blir tilbakekalt. 

3.  Når det gjelder varemerker som er registrert i henhold til internasjonale ordninger og har rettsvirkning i medlemsstaten, 

skal femårsperioden nevnt i nr. 1 beregnes fra den datoen da varemerket ikke lenger kan avvises eller framsettes innsigelser 

mot. Dersom en innsigelse er framsatt, eller dersom det er underrettet om en innsigelse på grunnlag av absolutte eller relative 

registreringshindre, skal perioden beregnes fra den datoen da en beslutning om å avslutte innsigelsesprosedyren eller en 

beslutning om absolutte eller relative registreringshindre blir endelig eller innsigelsen blir tilbakekalt. 

4.  Datoen for når femårsperioden nevnt i nr. 1 og 2 begynner å løpe, skal føres i registeret. 

5.  Følgende skal i henhold til nr. 1 også betraktes som bruk: 

a) Bruk av varemerket i en form som bare ved elementer som ikke endrer varemerkets særpreg, skiller seg fra den formen det 

ble registrert i, uansett om varemerket i den formen det brukes, også er registrert i innehaverens navn. 

b) Anbringelse av varemerket på varer eller deres emballasje i den berørte medlemsstaten utelukkende for eksportformål. 

6.  Bruk av varemerket med innehaverens samtykke skal anses som innehaverens bruk av varemerket. 

Artikkel 17 

Manglende bruk som forsvar i inngrepssøksmål 

Innehaveren av et varemerke har rett til å forby bruken av et tegn bare i den utstrekning innehaverens rettigheter ikke kan slettes 

i henhold til artikkel 19 på det tidspunktet det reises inngrepssøksmål. Dersom den saksøkte anmoder om det, skal innehaveren 

av varemerket framlegge bevis for at varemerket i løpet av femårsperioden forut for datoen da inngrepssøksmål ble reist, har 

vært i reell bruk som fastsatt i artikkel 16 i forbindelse med de varene eller tjenestene som det er registrert for, og som 

påberopes som grunnlag for søksmålet, eller for at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk, forutsatt at det på 

tidspunktet da søksmålet reises, er minst fem år siden registreringsprosedyren for varemerket ble avsluttet. 

Artikkel 18 

Mellomliggende rettigheter som kan gjøres gjeldende av innehaveren av et yngre registrert varemerke som forsvar i 

inngrepssøksmål 

1.  I inngrepssøksmål har innehaveren av et varemerke ikke rett til å forby bruken av et yngre registrert varemerke dersom det 

yngre varemerket ikke vil kunne bli kjent ugyldig i henhold til artikkel 8, artikkel 9 nr. 1 eller 2 eller artikkel 46 nr. 3.  
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2.  I inngrepssøksmål har innehaveren av et varemerke ikke rett til å forby bruken av et yngre registrert EU-varemerke 

dersom det yngre varemerket ikke vil kunne bli kjent ugyldig i henhold til artikkel 53 nr. 1, 3 eller 4, artikkel 54 nr. 1 eller 2 

eller artikkel 57 nr. 2 i forordning (EF) nr. 207/2009. 

3.  Dersom innehaveren av et varemerke ikke har rett til å forby bruken av et yngre registrert varemerke i henhold til nr. 1 

eller 2, har innehaveren av det nevnte yngre registrerte varemerket ikke rett til å forby bruken av det eldre varemerket i 

inngrepssøksmål, selv om denne eldre rettigheten ikke lenger kan påberopes mot det yngre varemerket. 

AVSNITT 4 

Sletting av varemerkerettigheter 

Artikkel 19 

Manglende reell bruk som grunn for sletting 

1.  Et varemerke skal kunne slettes dersom det over en sammenhengende femårsperiode ikke er gjort reell bruk av varemerket 

i medlemsstaten for de varene eller tjenestene det er registrert for, og det ikke foreligger noen rimelige grunner for manglende 

bruk. 

2.  Det kan ikke kreves at innehaverens rettigheter til et varemerke skal slettes dersom reell bruk av varemerket blir påbegynt 

eller gjenopptatt mellom utløpet av femårsperioden og det tidspunktet da det framsettes en begjæring om sletting. 

3.  Påbegynnes eller gjenopptas bruken innenfor en tremånedersperiode forut for framsettelsen av begjæringen om sletting, 

og denne tremånedersperioden begynner tidligst ved utløpet av den sammenhengende femårsperioden med manglende bruk, 

skal det imidlertid ikke tas hensyn til denne bruken dersom forberedelsene til å påbegynne eller gjenoppta bruken først har 

skjedd etter at innehaveren er blitt kjent med at begjæringen om sletting kan bli framsatt. 

Artikkel 20 

Varemerke som er blitt generisk eller villedende, som grunnlag for sletting 

Et varemerke skal kunne slettes dersom varemerket, etter den datoen da det ble registrert, 

a) som følge av innehaverens handlinger eller passivitet er blitt den alminnelige betegnelsen i handelen for en vare eller 

tjeneste som det er registrert for, 

b) som følge av den bruken som innehaveren av varemerket eller andre med innehaverens samtykke har gjort av varemerket i 

forbindelse med de varene eller tjenestene som det er registrert for, er egnet til å villede offentligheten, særlig med hensyn 

til disse varenes eller tjenestenes art, kvalitet eller geografiske opprinnelse. 

Artikkel 21 

Sletting for visse varer eller tjenester 

Dersom grunnlaget for sletting av et varemerke foreligger bare for en del av de varene eller tjenestene som dette varemerket er 

registrert for, skal slettingen omfatte bare disse varene eller tjenestene. 

AVSNITT 5 

Varemerker som eiendomsobjekt 

Artikkel 22 

Overdragelse av registrerte varemerker 

1.  Et varemerke kan overdras, uavhengig av en eventuell foretaksoverdragelse, for en del av eller alle varer eller tjenester 

som det er registrert for.  
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2.  En overdragelse av hele foretaket skal omfatte overdragelse av varemerket, med mindre det foreligger en avtale om noe 

annet eller omstendighetene klart tilsier noe annet. Denne bestemmelsen gjelder også for avtaleforpliktelsen til å overdra 

foretaket. 

3.  Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn overdragelser i sine registre. 

Artikkel 23 

Tinglige rettigheter 

1.  Et varemerke kan, uavhengig av foretaket, stilles som sikkerhet eller bli gjenstand for tinglige rettigheter. 

2.  Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn tinglige rettigheter i sine registre. 

Artikkel 24 

Tvangsfullbyrdelse 

1.  Et varemerke kan gjøres til gjenstand for tvangsfullbyrdelse. 

2.  Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn tvangsfullbyrdelser i sine registre. 

Artikkel 25 

Lisens 

1.  Det kan gis lisens til et varemerke for en del av eller for alle de varene eller tjenestene som det er registrert for, og for hele 

eller en del av den berørte medlemsstaten. En lisens kan være eksklusiv eller ikke-eksklusiv. 

2.  Innehaveren av et varemerke kan påberope seg de rettighetene som er knyttet til varemerket, overfor en lisenstaker som 

overtrer bestemmelser i lisensavtalen som gjelder 

a) dens varighet, 

b) den formen som er dekket av registreringen som varemerket kan brukes i, 

c) arten av de varene og tjenestene som lisensen er gitt for, 

d) det geografiske området der varemerket kan anbringes, eller 

e) kvaliteten på varene som framstilles, eller tjenestene som ytes av lisenstakeren. 

3.  Med mindre annet er fastsatt i lisensavtalen, kan lisenstakeren bare reise søksmål om varemerkeinngrep dersom 

innehaveren samtykker i det. Innehaveren av en eksklusiv lisens kan imidlertid reise et slikt søksmål dersom innehaveren av 

varemerket, etter formelt varsel, ikke selv reiser inngrepssøksmål innen rimelig tid. 

4.  En lisenstaker skal ha rett til å tre inn i et inngrepssøksmål reist av innehaveren av varemerket for å få erstatning for den 

skaden som lisenstakeren har lidt. 

5.  Medlemsstatene skal ha prosedyrer for å kunne føre inn lisenser i sine registre. 

Artikkel 26 

Varemerkesøknader som eiendomsobjekt 

Artikkel 22–25 får anvendelse på søknader om varemerker.  
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AVSNITT 6 

Garanti- eller kontrollmerker og fellesmerker 

Artikkel 27 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

a) «garanti- eller kontrollmerke» et varemerke som er beskrevet som dette når det søkes om merket, og som er egnet til å 

skille varer eller tjenester som er kontrollert av innehaveren av merket med hensyn til materiale, metode for framstilling av 

varer eller ytelse av tjenester, kvalitet, nøyaktighet eller andre egenskaper, fra varer og tjenester som ikke er kontrollert på 

denne måten, 

b) «fellesmerke» et varemerke som er beskrevet som dette når det søkes om merket, og som er egnet til å skille varer og 

tjenester som stammer fra medlemmene av en sammenslutning som er innehaver av merket, fra andre foretaks varer eller 

tjenester. 

Artikkel 28 

Garanti- eller kontrollmerker 

1.  Medlemsstatene kan fastsette bestemmelser om registrering av garanti- eller kontrollmerker. 

2.  Enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentligrettslige institusjoner, myndigheter og organer, kan søke om garanti- 

eller kontrollmerker, forutsatt at vedkommende ikke utøver en virksomhet som omfatter levering av varer eller tjenester av den 

typen som er kontrollert. 

Medlemsstatene kan fastsette at et garanti- eller kontrollmerke ikke skal registreres, med mindre søkeren er kvalifisert til å 

kontrollere de varene eller tjenestene som varemerket skal registreres for. 

3.  Medlemsstatene kan fastsette at garanti- eller kontrollmerker ikke skal registreres, eller skal slettes eller kjennes ugyldige, 

av andre grunner enn dem som er nevnt i artikkel 4, 19 og 20, når disse merkenes funksjon krever det. 

4.  Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 bokstav c) kan medlemsstatene fastsette at tegn eller angivelser som i handelen kan tjene 

til å angi varenes eller tjenestenes geografiske opprinnelse, kan utgjøre garanti- eller kontrollmerker. Et slikt garanti- eller 

kontrollmerke gir ikke innehaveren rett til å forby tredjepart å bruke disse tegnene eller angivelsene i næringsvirksomhet, 

forutsatt at tredjepart bruker dem i samsvar med god forretningsskikk. Særlig kan et slikt merke ikke påberopes overfor 

tredjepart som har rett til å bruke en geografisk betegnelse. 

5.  Kravene fastsatt i artikkel 16 skal være oppfylt dersom reell bruk av et garanti- eller kontrollmerke i samsvar med artikkel 

16 gjøres av en person som har myndighet til å bruke det. 

Artikkel 29 

Fellesmerker 

1.  Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om registrering av fellesmerker. 

2.  Sammenslutninger av tilvirkere, produsenter, tjenesteytere eller forhandlere som i henhold til den retten som gjelder for 

dem, i eget navn kan ha rettigheter og plikter, inngå kontrakter eller utføre andre rettshandlinger og opptre som part i rettssaker, 

samt offentligrettslige juridiske personer, kan søke om registrering av fellesmerker. 

3.  Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 bokstav c) kan medlemsstatene fastsette at tegn eller angivelser som i handelen kan tjene 

til å angi varenes eller tjenestenes geografiske opprinnelse, kan utgjøre fellesmerker. Et slikt fellesmerke gir ikke innehaveren 

rett til å forby tredjepart å bruke disse tegnene eller angivelsene i næringsvirksomhet, forutsatt at tredjepart bruker dem i 

samsvar med god forretningsskikk. Særlig kan et slikt merke ikke påberopes overfor tredjepart som har rett til å bruke en 

geografisk betegnelse.  
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Artikkel 30 

Bestemmelser om bruk av et fellesmerke 

1.  En som søker om registrering av et fellesmerke, skal innlevere bestemmelsene om bruk av det til myndigheten. 

2.  Bestemmelsene om bruk skal minst angi hvilke personer som har rett til å bruke merket, vilkårene for medlemskap i 

sammenslutningen og vilkårene for bruk av merket, herunder sanksjoner. Bestemmelsene om bruk av et merke som nevnt i artikkel 

29 nr. 3 skal gi enhver person hvis varer eller tjenester har opprinnelse i det angitte geografiske området, rett til å bli medlem av 

sammenslutningen som er innehaver av merket, forutsatt at personen oppfyller alle de øvrige vilkårene i bestemmelsene. 

Artikkel 31 

Avslag på en søknad 

1.  I tillegg til de grunnene for avslag på en søknad om registrering av et varemerke som er fastsatt i artikkel 4, eventuelt med 

unntak av artikkel 4 nr. 1 bokstav c) om tegn eller angivelser som i handelen kan tjene til å angi varens eller tjenestens 

geografiske opprinnelse, samt artikkel 5, og uten at det berører en myndighets rett til ikke å gjennomføre en prøving ex officio 

av relative registreringshindre, skal en søknad om registrering av et fellesmerke avslås dersom bestemmelsene i artikkel 27 

bokstav b), artikkel 29 eller artikkel 30 ikke er oppfylt, eller dersom bestemmelsene om bruk av nevnte fellesmerke strider mot 

offentlig orden eller moral. 

2.  En søknad om registrering av et fellesmerke skal også avslås dersom det er egnet til å villede offentligheten med hensyn 

til merkets art eller betydning, særlig dersom det kan oppfattes som noe annet enn et fellesmerke. 

3.  En søknad skal ikke avslås dersom søkeren som følge av endring av bestemmelsene om bruk av fellesmerket, oppfyller 

kravene nevnt i nr. 1 og 2. 

Artikkel 32 

Bruk av fellesmerker 

Kravene i artikkel 16 er oppfylt dersom reell bruk av et fellesmerke i samsvar med nevnte artikkel gjøres av en person som har 

rett til å bruke det. 

Artikkel 33 

Endringer i bestemmelsene om bruk av et fellesmerke 

1.  Innehaveren av et fellesmerke skal innlevere til myndigheten enhver endring av bestemmelser om bruk. 

2.  Endringer i bestemmelsene om bruk skal føres inn i registeret, med mindre de endrede bestemmelsene ikke oppfyller 

kravene i artikkel 30, eller en av grunnene til avslag nevnt i artikkel 31 gjør seg gjeldende. 

3.  Ved anvendelse av dette direktiv skal endringer i bestemmelsene om bruk først få virkning fra den datoen da disse 

endringene føres inn i registeret. 

Artikkel 34 

Personer som har rett til å reise inngrepssøksmål 

1.  Artikkel 25 nr. 3 og 4 får anvendelse på enhver som har rett til å bruke et fellesmerke. 

2.  Innehaveren av et fellesmerke skal ha rett til å kreve erstatning på vegne av personer som har rett til å bruke merket, når 

disse personene har lidt skade som følge av ulovlig bruk av merket.  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/595 

 

Artikkel 35 

Ytterligere grunnlag for sletting 

I tillegg til grunnlagene for sletting fastsatt i artikkel 19 og 20 skal rettighetene til innehaveren av et fellesmerke slettes på 

følgende grunnlag: 

a) Dersom innehaveren ikke treffer rimelige tiltak for å hindre at merket blir brukt på en måte som er uforenlig med de 

vilkårene som er fastsatt i bestemmelsene om bruk av merket, herunder eventuelle endringer av disse som er innført i 

registeret. 

b) Dersom personer som har rett til å bruke merket, har brukt det på en slik måte at offentligheten kan bli villedet, på den 

måten som er angitt i artikkel 31 nr. 2. 

c) Dersom en endring av bestemmelsene om bruk av merket er innført i registeret i strid med artikkel 33 nr. 2, med mindre 

innehaveren av varemerket ved å endre bestemmelsene om bruk ytterligere, oppfyller kravene i nevnte artikkel. 

Artikkel 36 

Ytterligere grunnlag for ugyldighet 

I tillegg til grunnene for ugyldighet som er fastsatt i artikkel 4, eventuelt med unntak av artikkel 4 nr. 1 bokstav c) om tegn eller 

angivelser som i handelen kan tjene til å angi varens eller tjenestens geografiske opprinnelse, samt artikkel 5, skal et 

fellesmerke som er registrert i strid med artikkel 31, erklæres ugyldig, med mindre innehaveren av merket ved å endre 

bestemmelsene om bruk, oppfyller kravene i artikkel 31. 

KAPITTEL 3 

PROSEDYRER 

AVSNITT 1 

Søknad og registrering 

Artikkel 37 

Krav til søknaden 

1.  En søknad om registrering av et varemerke skal minst inneholde følgende: 

a) En begjæring om registrering. 

b) Opplysninger som identifiserer søkeren. 

c) En fortegnelse over de varene eller tjenestene som det søkes om registrering for. 

d) En gjengivelse av varemerket som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 3 bokstav b). 

2.  Ved søknad om registrering av et varemerke skal det betales et gebyr fastsatt av den berørte medlemsstaten. 

Artikkel 38 

Søknadsdato 

1.  Søknadsdatoen for en varemerkesøknad er den datoen da dokumentene som inneholder opplysningene nevnt i artikkel 37 

nr. 1, er innlevert til myndigheten av søkeren. 

2.  Medlemsstatene kan dessuten fastsette at det for tildeling av en søknadsdato skal betales et gebyr som nevnt i artikkel 37 

nr. 2.  
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Artikkel 39 

Angivelse og klassifisering av varer og tjenester 

1.  Varene og tjenestene som det er søkt om varemerkeregistrering for, skal klassifiseres i samsvar med systemet for 

klassifisering fastsatt i Nice-avtalen angående den internasjonale klassifikasjon av varer og tjenester for registrering av 

varemerker av 15. juni 1957 («Nice-klassifiseringen»). 

2.  Varene og tjenestene som søkes beskyttet, skal identifiseres av søkeren med tilstrekkelig klarhet og nøyaktighet, slik at 

vedkommende myndigheter og markedsdeltakere på dette grunnlaget alene kan fastslå omfanget av den beskyttelsen som søkes. 

3.  I henhold til nr. 2 kan de generelle betegnelsene som inngår i klasseoverskriftene i Nice-klassifiseringen, eller andre 

generelle uttrykk, brukes, forutsatt at de oppfyller de nødvendige kravene til klarhet og nøyaktighet som er fastsatt i denne 

artikkelen. 

4.  Myndigheten skal avslå en søknad om betegnelser eller uttrykk som er uklare eller unøyaktige, dersom søkeren ikke 

foreslår en akseptabel formulering innen en frist som myndigheten har fastsatt for dette. 

5.  Bruken av generelle uttrykk, herunder de generelle betegnelsene i klasseoverskriftene i Nice-klassifiseringen, skal tolkes 

som at de omfatter alle varer eller tjenester som klart omfattes av den bokstavelige betydningen av betegnelsen eller uttrykket. 

Bruken av slike uttrykk eller betegnelser skal ikke tolkes som et krav på beskyttelse av varer og tjenester som ikke kan forstås 

på denne måten. 

6.  Dersom søkeren ber om registrering for mer enn én klasse, skal søkeren gruppere varene og tjenestene i henhold til 

klassene i Nice-klassifiseringen, idet det foran hver gruppe angis nummeret på klassen som denne gruppen av varer eller 

tjenester tilhører, og de skal settes opp i samme rekkefølge som klassene. 

7.  Varer og tjenester skal ikke anses å ligne hverandre ut fra det at de forekommer i samme klasse i Nice-klassifiseringen. 

Varer og tjenester skal ikke anses å være forskjellig ut fra det at de forekommer i forskjellige klasser i Nice-klassifiseringen. 

Artikkel 40 

Bemerkninger fra tredjepart 

1.  Medlemsstatene kan fastsette at fysiske eller juridiske personer og sammenslutninger eller organer som representerer 

tilvirkere, produsenter, tjenesteytere, forhandlerne eller forbrukere før et varemerke registreres, kan innlevere til myndigheten 

skriftlige bemerkninger med angivelse av grunnene til at varemerket ikke bør registreres ex officio. 

Personer og sammenslutninger eller organer som nevnt i første ledd skal ikke anses som part i registreringssaken for 

myndigheten. 

2.  I tillegg til grunnene nevnt i nr. 1 i denne artikkel kan enhver fysisk eller juridisk person og enhver sammenslutning eller 

ethvert organ som representerer tilvirkere, produsenter, tjenesteytere, forhandlerne eller forbrukere, innlevere til myndigheten 

skriftlige bemerkninger med angivelse av de særlige grunnene til at søknaden om et fellesmerke bør avslås i henhold til artikkel 

31 nr. 1 og 2. Denne bestemmelsen kan utvides til å omfatte kontroll- og garantimerker dersom disse er regulert i 

medlemsstatene. 

Artikkel 41 

Deling av søknader og registreringer 

Søkeren eller innehaveren kan dele en nasjonal varemerkesøknad eller registrering av et varemerke i to eller flere atskilte 

søknader eller registreringer ved å sende en erklæring til myndigheten, og for hver avdelt søknad eller registrering angi hvilke 

varer eller tjenester omfattet av den opprinnelige søknaden eller registreringen som skal omfattes av de avdelte søknadene eller 

registreringene.  
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Artikkel 42 

Klasseavgifter 

Medlemsstatene kan fastsette at det i forbindelse med søknad om og fornyelse av et varemerke skal betales en tilleggsavgift for 

hver klasse av varer og tjenester utover den første klassen. 

AVSNITT 2 

Prosedyrer for innsigelse, sletting og ugyldighet 

Artikkel 43 

Innsigelsesprosedyre 

1.  Medlemsstatene skal sørge for en effektiv og rask administrativ prosedyre hos sine myndigheter for å framsette innsigelse 

mot registrering av et varemerke av de grunnene som er fastsatt i artikkel 5. 

2.  Den administrative prosedyren nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal minst fastslå at innehaveren av et eldre varemerke som 

nevnt i artikkel 5 nr. 2 og artikkel 5 nr. 3 bokstav a), og den som i henhold til relevant lovgivning har rett til å utøve rettighetene 

som følger av en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse som nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav c), har rett til 

å framsette en innsigelse. Det kan framsettes en innsigelse på grunnlag av én eller flere eldre rettigheter, forutsatt at alle tilhører 

samme innehaver, og på grunnlag av en del av eller alle de varene eller tjenestene som den eldre rettigheten er beskyttet eller 

søkt beskyttet for, og innsigelsen kan framsettes mot en del av eller alle de varene eller tjenestene som det omtvistede 

varemerket er søkt beskyttet for. 

3.  Partene skal på felles anmodning gis en frist på minst to måneder i innsigelsessaker for å undersøke muligheten for en 

minnelig løsning mellom motparten og søkeren. 

Artikkel 44 

Manglende bruk som forsvar i innsigelsessaker 

1.  I innsigelsessaker i henhold til artikkel 43, der femårsperioden, innenfor hvilken det skal ha vært gjort reell bruk av det 

eldre varemerket som fastsatt i artikkel 16, har utløpt på søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det yngre varemerket, skal 

innehaveren av det eldre varemerket som har levert innsigelse, på anmodning fra søkeren framlegge bevis for at det har vært 

gjort reell bruk av det eldre varemerket som fastsatt i artikkel 16 i løpet av femårsperioden forut for søknadsdatoen eller 

prioritetsdatoen for det yngre varemerket, eller for at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk. Dersom dette ikke 

kan dokumenteres, skal innsigelsen avslås. 

2.  Dersom det eldre varemerket bare er blitt brukt for en del av de varene eller tjenestene som det er registrert for, skal det 

ved vurdering av innsigelsen i henhold til nr. 1 anses å være registrert bare for denne delen av varene eller tjenestene. 

3.  Nr. 1 og 2 i denne artikkel får også anvendelse dersom det eldre varemerket er et EU-varemerke. I så fall skal den reelle 

bruken av EU-varemerket vurderes etter artikkel 15 i forordning (EF) nr. 207/2009. 

Artikkel 45 

Prosedyre for sletting eller ugyldighet 

1.  Uten at det berører partenes rett til å gå til domstolene, skal medlemsstatene sørge for en effektiv og rask administrativ 

prosedyre hos sine myndigheter for sletting eller ugyldigkjennelse av et varemerke.  
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2.  Den administrative prosedyren for sletting skal fastsette at varemerket skal slettes av de grunnene som er fastsatt i artikkel 

19 og 20. 

3.  Den administrative prosedyren for ugyldighet skal fastsette at varemerket skal kjennes ugyldig av minst følgende grunner: 

a) Varemerket skulle ikke ha vært registrert fordi det ikke oppfyller kravene fastsatt i artikkel 4. 

b) Varemerket skulle ikke ha vært registrert fordi det fantes en eldre rettighet som nevnt i artikkel 5 nr. 1–3. 

4.  Den administrative prosedyren skal fastsette at minst følgende skal ha rett til å innlevere en begjæring om sletting eller 

ugyldighet: 

a) Når det gjelder nr. 2 og nr. 3 bokstav a), fysiske eller juridiske personer samt sammenslutninger eller organer som er 

opprettet for å representere interessene til tilvirkere, produsenter, tjenesteytere, forhandlere eller forbrukerne, og som i 

henhold til den retten som får anvendelse for dem, kan opptre som part i rettssaker i eget navn. 

b) Når det gjelder nr. 3 bokstav b) i denne artikkel, innehaveren av et eldre varemerke som nevnt i artikkel 5 nr. 2 og artikkel 5 

nr. 3 bokstav a), og den som i henhold til den relevante lovgivningen er berettiget til å utøve de rettighetene som følger av 

en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse som nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav c). 

5.  En begjæring om sletting eller ugyldighet kan rettes mot en del av eller alle varer eller tjenester som det omtvistede 

merket er registrert for. 

6.  En begjæring om ugyldighet kan bli innlevert på grunnlag av én eller flere eldre rettigheter, forutsatt at alle tilhører samme 

innehaver. 

Artikkel 46 

Manglende bruk som forsvar i saker om ugyldighet 

1.  I saker om ugyldighet basert på et registrert varemerke med en tidligere søknadsdato eller prioritetsdato, skal innehaveren 

av det eldre varemerket, dersom innehaveren av det yngre varemerket anmoder om det, framlegge bevis for at det eldre 

varemerket i løpet av femårsperioden forut for datoen for begjæring om ugyldighet har vært i reell bruk som fastsatt i artikkel 

16 i forbindelse med de varene eller tjenestene som det er registrert for, og som påberopes som begrunnelse for begjæringen, 

eller for at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk, forutsatt at det på datoen for begjæring om ugyldighet er minst 

fem år siden registreringsprosedyren for det eldre varemerket ble avsluttet. 

2.  Dersom den femårsperioden der det skal ha vært gjort reell bruk av det eldre varemerket som fastsatt i artikkel 16, har 

utløpt på søknadsdatoen eller prioritetsdatoen for det yngre varemerket, skal innehaveren av det eldre varemerket, i tillegg til de 

bevisene som kreves i henhold til nr. 1 i denne artikkel, framlegge bevis for at det er blitt gjort reell bruk av varemerket i løpet 

av femårsperioden forut for søknadsdatoen eller prioritetsdatoen, eller at det foreligger rimelige grunner for manglende bruk. 

3.  I mangel av bevisene nevnt i nr. 1 og 2 skal en begjæring om ugyldighet på grunnlag av et eldre varemerke avslås. 

4.  Dersom det eldre varemerket bare er blitt brukt i samsvar med artikkel 16 for en del av de varene eller tjenestene som det 

er registrert for, skal det ved vurderingen av begjæringen om ugyldighet anses å være registrert bare for denne delen av varene 

eller tjenestene. 

5.  Nr. 1–4 i denne artikkel får også anvendelse dersom det eldre varemerket er et EU-varemerke. I så fall skal reell bruk av 

EU-varemerket vurderes etter artikkel 15 i forordning (EF) nr. 207/2009.  
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Artikkel 47 

Rettsvirkninger av sletting og ugyldighet 

1.  Et registrert varemerke skal fra datoen for innlevering av begjæring om sletting anses ikke å ha hatt de rettsvirkningene 

som er angitt i dette direktiv, i den utstrekning innehaverens rettigheter er blitt slettet. På anmodning fra en av partene kan det i 

beslutningen om begjæring om sletting fastsettes et tidligere tidspunkt da et grunnlag for sletting forelå. 

2.  I den utstrekning varemerket er blitt kjent ugyldig, skal et registrert varemerke anses for aldri å ha hatt de rettsvirkningene 

som er angitt i dette direktiv. 

AVSNITT 3 

Registreringens varighet og fornyelse 

Artikkel 48 

Registreringens varighet 

1.  Varemerkene registreres for en periode på ti år fra den datoen da søknaden ble inngitt. 

2.  Registreringen kan fornyes i samsvar med artikkel 49 for ytterligere tiårsperioder. 

Artikkel 49 

Fornyelse 

1.  Registreringen av et varemerke skal fornyes på begjæring fra innehaveren av varemerket eller av noen som har rett til å 

gjøre dette i henhold til lov eller avtale, forutsatt at fornyelsesavgiftene er betalt. Medlemsstatene kan fastsette at mottak av 

betaling av fornyelsesavgiften skal anses å utgjøre en slik begjæring. 

2.  Myndigheten skal underrette innehaveren av varemerket om at registreringen utløper minst seks måneder før dette skjer. 

Myndigheten skal ikke holdes ansvarlig for manglende underretning. 

3.  Begjæringen om fornyelse skal innleveres og fornyelsesavgiften betales innen et tidsrom på minst seks måneder 

umiddelbart før utløpet av registreringen. Dersom dette ikke har skjedd, kan begjæringen innleveres innen en ytterligere frist på 

seks måneder fra utløpet av registreringsperioden eller den påfølgende fornyelsen av denne. Fornyelsesavgiften og en 

tilleggsavgift skal betales innen denne ytterlige fristen. 

4.  Dersom begjæringen er innlevert eller avgiftene betalt for bare en del av varene eller tjenestene som varemerket er 

registrert for, skal registreringen fornyes for bare disse varene eller tjenestene. 

5.  Fornyelsen får virkning fra dagen etter at den eksisterende registreringen utløper. Fornyelsen skal føres inn i registeret. 

AVSNITT 4 

Kommunikasjon med myndigheten 

Artikkel 50 

Kommunikasjon med myndigheten 

Partene i saken eller, dersom de er utnevnt, deres representanter skal angi en offisiell adresse for all offisiell kommunikasjon 

med myndigheten. Medlemsstatene har rett til å kreve at en slik offisiell adresse er i Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde.  
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KAPITTEL 4 

ADMINISTRATIVT SAMARBEID 

Artikkel 51 

Samarbeid om registrering og forvaltning av varemerker 

Myndighetene skal stå fritt til å samarbeide effektivt med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for 

immaterialrett for å fremme harmonisering av praksis og verktøy i forbindelse med vurdering og registrering av varemerker. 

Artikkel 52 

Samarbeid på andre områder 

Myndighetene skal stå fritt til å samarbeide effektivt med hverandre og med Den europeiske unions myndighet for 

immaterialrett på alle andre områder av deres virksomhet enn dem som er nevnt i artikkel 51, som er relevante for beskyttelse 

av varemerker i Unionen. 

KAPITTEL 5 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 53 

Vern av personopplysninger 

Behandlingen av personopplysninger som utføres i medlemsstatene innenfor rammen av dette direktiv, skal være underlagt 

nasjonal rett som gjennomfører direktiv 95/46/EF. 

Artikkel 54 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal fra 14. januar 2019 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 3–6, artikkel 8–14, artikkel 16, 17 og 18, artikkel 22–39, artikkel 41, artikkel 43 og 44 og artikkel 46–50. 

Medlemsstatene skal innen 14. januar 2023 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme artikkel 

45. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til 

direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen og 

ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 55 

Oppheving 

Direktiv 2008/95/EF oppheves med virkning fra 15. januar 2019, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med 

hensyn til tidsfrister for innarbeiding i nasjonal rett av direktiv 89/104/EØF som oppført i del B i vedlegg I til direktiv 

2008/95/EF. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegget. 
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Artikkel 56 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1, 7, 15, 19, 20 og 21 får anvendelse fra 15. januar 2019. 

Artikkel 57 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 16. desember 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. SCHMIT 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Sammenligningstabell 

Direktiv 2008/95/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 Artikkel 1 

— Artikkel 2 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 nr. 1 bokstav a)–h) Artikkel 4 nr. 1 bokstav a)–h) 

— Artikkel 4 nr. 1 bokstav i–l) 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav a)–c) Artikkel 4 nr. 3 bokstav a)–c) 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav d) Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 3 nr. 3 første punktum Artikkel 4 nr. 4 første punktum 

— Artikkel 4 nr. 4 annet punktum 

Artikkel 3 nr. 3 annet punktum Artikkel 4 nr. 5 

Artikkel 3 nr. 4 — 

Artikkel 4 nr. 1 og 2 Artikkel 5 nr. 1 og 2 

Artikkel 4 nr. 3 og nr. 4 bokstav a) Artikkel 5 nr. 3 bokstav a) 

— Artikkel 5 nr. 3 bokstav b) 

— Artikkel 5 nr. 3 bokstav c) 

Artikkel 4 nr. 4 bokstav b) og c) Artikkel 5 nr. 4 bokstav a) og b) 

Artikkel 4 nr. 4 bokstav d)–f) — 

Artikkel 4 nr. 4 bokstav g) Artikkel 5 nr. 4 bokstav c) 

Artikkel 4 nr. 5 og 6 Artikkel 5 nr. 5 og 6 

— Artikkel 8 

Artikkel 5 nr. 1 første punktum Artikkel 10 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 1 innledende tekst annet punktum Artikkel 10 nr. 2 innledende tekst 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) Artikkel 10 nr. 2 bokstav a) og b) 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 10 nr. 2 bokstav c) 

Artikkel 5 nr. 3 bokstav a)–c) Artikkel 10 nr. 3 bokstav a)–c) 

— Artikkel 10 nr. 3 bokstav d) 

Artikkel 5 nr. 3 bokstav d) Artikkel 10 nr. 3 bokstav e) 

— Artikkel 10 nr. 3 bokstav f) 

— Artikkel 10 nr. 4 

Artikkel 5 nr. 4 og 5 Artikkel 10 nr. 5 og 6 

— Artikkel 11 

— Artikkel 12 

— Artikkel 13 
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Direktiv 2008/95/EF Dette direktiv 

Artikkel 6 nr. 1 bokstav a)–c) Artikkel 14 nr. 1 bokstav a)‒c) og artikkel 14 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 14 nr. 3 

Artikkel 7 Artikkel 15 

Artikkel 8 nr. 1 og 2 Artikkel 25 nr. 1 og 2 

— Artikkel 25 nr. 3–5 

Artikkel 9 Artikkel 9 

Artikkel 10 nr. 1 første ledd Artikkel 16 nr. 1 

— Artikkel 16 nr. 2–4 

Artikkel 10 nr. 1 annet ledd Artikkel 16 nr. 5 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 16 nr. 6 

Artikkel 10 nr. 3 — 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 46 nr. 1–3 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 44 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 17 

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 17, artikkel 44 nr. 2 og artikkel 46 nr. 4 

— Artikkel 18 

Artikkel 12 nr. 1 første ledd Artikkel 19 nr. 1 

Artikkel 12 nr. 1 annet ledd Artikkel 19 nr. 2 

Artikkel 12 nr. 1 tredje ledd Artikkel 19 nr. 3 

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 20 

Artikkel 13 Artikkel 7 og 21 

Artikkel 14 Artikkel 6 

— Artikkel 22–24 

— Artikkel 26 

— Artikkel 27 

Artikkel 15 nr. 1 Artikkel 28 nr. 1 og 3 

Artikkel 15 nr. 2 Artikkel 28 nr. 4 

— Artikkel 28 nr. 2 og 5 

— Artikkel 29 til artikkel 54 nr. 1 

Artikkel 16 Artikkel 54 nr. 2 

Artikkel 17 Artikkel 55 

Artikkel 18 Artikkel 56 

Artikkel 19 Artikkel 57 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/54/EU 

av 20. november 2013 

om visse av flaggstaten sine ansvarsområde i samband med etterleving og gjennomføring av 

Konvensjonen om arbeids- og levevilkår for sjøfolk, 2006(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNIONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, særleg artikkel 100 nr. 2, 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale 

parlamenta, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 

sosialutvalet(1), 

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Unionens innsats på området sjøtransport har som mål 

mellom anna å betre leve- og arbeidsvilkåra om bord 

for sjøfolk, betre trygginga og tryggleiken til sjøs og å 

hindre ureining som følgje av sjøulukker. 

2) Unionen er kjend med at dei fleste ulukkene til sjøs er 

eit direkte resultat av menneskelege faktorar, særleg 

trøyttleik. 

3) Eit av hovudmåla med sjøtryggleikspolitikken til 

Unionen er å få bukt med skipsfart som ikkje etterlever 

standardane. 

4) Den 23. februar 2006 vedtok Den internasjonale 

arbeidsorganisasjonen (ILO) Konvensjonen om arbeids- 

og levevilkår for sjøfolk, 2006 (MLC 2006), ut frå eit 

ønskje om å innføre eitt einskilt, einskapleg og oppdatert 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 10.12.2013, 

s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2020 av 

7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik 

behandling av menn og kvinner), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU C 299 av 4.10.2012, s. 153. 

(2) Haldning frå Europaparlamentet av 8. oktober 2013 (enno ikkje 

offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 15. november 2013. 

instrument som òg omfattar dei grunnleggjande 

prinsippa som finst i andre internasjonale arbeids-

konvensjonar. 

5) I samsvar med artikkel VIII i MLC 2006 skal 

konvensjonen ta til å gjelde 12 månader etter den 

datoen då han vart registrert som ratifisert av minst  

30 ILO-medlemsstatar med ein samla del av verdas 

bruttotonnasje for skip på 33 %. Dette vilkåret vart 

oppfylt 20. august 2012, og MLC 2006 tok difor til å 

gjelde 20. august 2013. 

6) Rådsvedtak 2007/431/EF(3) gav medlemsstatane 

åtgang til å ratifisere MLC 2006, og medlemsstatane 

vert innstendig oppmoda om å gjere dette så fort som 

mogleg. 

7) I MLC 2006 er det fastsett globale minstestandardar 

for å sikre alle sjøfolk retten til akseptable leve- og 

arbeidsvilkår utan omsyn til nasjonalitet eller til 

flaggstaten til skipet som dei gjer teneste på, og for å 

skape like konkurransevilkår. 

8) Ulike delar av MLC 2006 er vortne innførte i ulike 

unionsinstrument både når det gjeld pliktene til 

flaggstaten og til hamnestaten. Målet med dette 

direktivet er å innføre visse etterlevings- og gjennom-

føringsføresegner, slik det er nemnt i avdeling 5 i 

MLC 2006, for dei delane av MLC 2006 som det enno 

ikkje er vedteke påkravde etterlevings- og 

gjennomføringsføresegner for. Dei delane svarar til dei 

føresegnene som er oppførte i vedlegget til råds-

direktiv 2009/13/EF(4).  

  

(3) Rådsvedtak 2007/431/EF av 7. juni 2007 om medlemsstatenes 

adgang til i Det europeiske fellesskaps interesse å ratifisere Den 

internasjonale arbeidsorganisasjons Konvensjon om sjøfolks 

arbeids- og levevilkår, 2006 (TEU L 161 av 22.6.2007, s. 63). 

(4) Rådsdirektiv 2009/13/EF av 16. februar 2009 om gjennomføring av 

avtalen inngått av Sammenslutningen av skipsredere i Den 

europeiske union (ECSA) og Den europeiske transportarbeider-

føderasjon (ETF) i tilknytning til Konvensjon om sjøfolks arbeids- 

og levevilkår, 2006, og om endring av direktiv 1999/63/EF (TEU 

L 124 av 20.5.2009, s. 30). 

2020/EØS/80/62 
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9) Direktiv 2009/13/EF gjennomfører den avtala som er 

inngått mellom Samanslutninga av reiarlag i Den 

europeiske unionen (ECSA) og Den europeiske 

transportarbeiderføderasjonen (ETF) i tilknyting til 

Konvensjonen om arbeids- og levevilkår for sjøfolk, 

2006 («avtala»), som er vedlegg til det nemnde 

direktivet. Dette direktivet rører ikkje ved direktiv 

2009/13/EF og bør difor sikre at gunstigare føresegner 

i unionsretten vert etterlevde i samsvar med det 

nemnde direktivet. 

10) Sjølv om europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/21/EF(1) regulerer ansvarsområda til flaggstaten 

gjennom innarbeiding av den frivillige revisjons-

ordninga for IMO-medlemsstatar i unionsretten og 

innføring av kvalitetssertifisering av nasjonale 

sjøfartsorganisasjonar, vil eit eige direktiv om standardar 

for arbeidstilhøve til sjøs vere meir føremålstenleg og 

spegle tydelegare av dei ulike føremåla og fram-

gangsmåtane, utan at det rører ved direktiv 2009/21/EF. 

11) Direktiv 2009/21/EF vert nytta på IMO-konvensjonar. 

Medlemsstatar kan uansett utarbeide, gjennomføre og 

halde ved lag eit kvalitetsstyringssystem for dei 

operasjonelle delane av den flaggstatrelaterte verksemda 

til sjøfartsstyresmaktene deira som kjem inn under 

verkeområdet til dette direktivet. 

12) Medlemsstatane bør sikre at dei på ein effektiv måte 

overheld pliktene sine som flaggstatar, gjennom at skip 

som seglar under deira flagg, gjennomfører dei relevante 

delane av MLC 2006. Når ein medlemsstat innfører eit 

effektivt system for overvakingsordningar, deriblant 

inspeksjonar, kan han eventuelt gje offentlege 

institusjonar eller andre organisasjonar fullmakt, jf. regel 

5.1.2 i MLC 206, på dei vilkåra som er fastsette der. 

13) I samsvar med artikkel 2 nr. 3 bokstav c) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1406/2002(2) er ei hovudoppgåve i mandatet til Det 

europeiske sjøtryggleiksbyrået å samarbeide med 

medlemsstatane om framlegging av relevante 

opplysningar når ein medlemsstat ber om det, til støtte 

for kontrollen med anerkjende organisasjonar som 

handlar på vegner av medlemsstatane, utan at dette rører 

ved rettane og pliktene til flaggstaten. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/21/EF av 23. april 2009 

om oppfyllelse av flaggstatenes forpliktelser (TEU L 131 av 

28.5.2009, s. 132). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 

27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå 

(TEF L 208 av 5.8.2002, s. 1). 

14) Ettersom måla for dette direktivet ikkje kan nåast i 

tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, og difor på 

grunn av omfanget og verknadene av tiltaket betre kan 

nåast på unionsplan, kan Unionen vedta tiltak i 

samsvar med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske unionen. I 

samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, slik det 

er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje dette 

direktivet lenger enn det som er naudsynt for å nå 

desse måla. 

15) Bruken av dette direktivet bør under ingen omstende 

medføre at det gjeldande vernet som sjøfolk har i 

medhald av unionsretten, vert redusert. 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Føremål 

Dette direktivet fastset reglar for å sikre at medlemsstatane på 

ein effektiv måte overheld pliktene sine som flaggstatar med 

omsyn til gjennomføringa av dei relevante delane av MLC 

2006. Dette direktivet rører ikkje ved direktiv 2009/13/EF 

eller 2009/21/EF, eller ved eventuelle strengare standardar for 

leve- og arbeidsvilkår for sjøfolk som er fastsette i desse. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

For føremåla med dette direktivet skal dei relevante 

definisjonane i vedlegget til direktiv 2009/13/EF nyttast, og 

vidare tyder 

«relevante delar av MLC 2006» dei delane av MLC 2006 som 

skal reknast for å svare til føresegnene i vedlegget til direktiv 

2009/13/EF. 

Artikkel 3 

Overvaking av etterlevinga 

1.  Medlemsstatane skal sikre at det er oppretta effektive og 

føremålstenlege gjennomførings- og overvakingsordningar, 

medrekna inspeksjonar med dei intervalla som er fastsette i 

MLC 2006, for å sikre at leve- og arbeidsvilkåra til sjøfolk på 

skip som seglar under deira flagg, til kvar tid er i samsvar med 

krava i dei relevante delane av MLC 2006.  



Nr. 80/606 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

2.  For skip med ein bruttotonnasje på under 200 som ikkje 

går i internasjonal fart, kan medlemsstatane i samråd med dei 

aktuelle samanslutningane av reiarlag og sjøfolk, i medhald av 

artikkel II nr. 6 i MLC 2006, ta avgjerd om å tilpasse 

overvakingsordningane, medrekna inspeksjonane, for å ta 

omsyn til dei særlege tilhøva som gjeld for slike skip. 

3.  Medlemsstatane kan under oppfylling av pliktene sine i 

medhald av denne artikkelen om naudsynt gje offentlege 

institusjonar eller andre organisasjonar som dei meiner har 

høveleg kapasitet og kompetanse og er tilstrekkeleg 

uavhengige, medrekna frå andre medlemsstatar dersom 

medlemsstaten samtykker, fullmakt til å utføre inspeksjonar. I 

alle tilfelle skal ein medlemsstat framleis ha det fulle ansvaret 

for inspeksjonen av leve- og arbeidsvilkåra til dei sjøfolka 

som det gjeld, på skip som seglar under denne medlemsstaten 

sitt flagg. Denne føresegna rører ikkje ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/15/EF(1). 

4.  Medlemsstatane skal fastsetje tydelege mål og 

standardar for forvaltinga av inspeksjonsordningane sine, i 

tillegg til høvelege overordna framgangsmåtar for vurdering 

av i kva grad desse måla og standardane vert oppfylte. 

5.  Ein medlemsstat skal sikre at sjøfolk om bord på skip 

som seglar under denne medlemsstaten sitt flagg, har tilgang 

til ein kopi av avtala. Tilgangen kan vere elektronisk. 

Artikkel 4 

Personale med ansvar for overvaking av etterlevinga 

1.  Medlemsstatane skal sikre at personale, medrekna 

personale i institusjonar eller andre organisasjonar 

(«anerkjende organisasjonar» slik det er definert i MLC 2006), 

som har fått fullmakt til å utføre inspeksjonar i samsvar med 

artikkel 3 nr. 3, og som har ansvaret for at relevante delar av 

MLC 2006 vert gjennomførte på korrekt måte, har naudsynt 

eller ønskjeleg opplæring, kompetanse, mandat, uavgrensa 

juridisk fullmakt, status og uavhengig posisjon til at dei kan 

utføre denne kontrollen og sikre etterleving av dei relevante 

delane av MLC 2006. I samsvar med MLC 2006 skal 

inspektørane gjevast fullmakt til om naudsynt å gjere tiltak for 

å forby eit skip å forlate hamna før det er sett i verk høvelege 

tiltak. 

2.  Alle fullmakter som vert gjevne med omsyn til 

inspeksjonar, skal minst gje den anerkjende organisasjonen 

fullmakt til å krevje at dei manglane som han oppdagar i leve- 

og arbeidsvilkåra til sjøfolk, vert retta opp, og til å utføre 

inspeksjonar for dette føremålet på oppmoding frå ein 

hamnestat. 

3.  Kvar medlemsstat skal opprette 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/15/EF av 23. april 2009 

om felles regler og standarder for organisasjoner som skal 

inspisere og besikte fartøyer, og for sjøfartsmyndighetenes 

virksomhet i den forbindelse (TEU L 131 av 28.5.2009, s. 47). 

a)  eit system som skal sikre at det arbeidet som anerkjende 

organisasjonar gjer, som omfattar informasjon om alle 

gjeldande nasjonale lover og forskrifter og relevante 

internasjonale instrument, er tilfredsstillande, og 

b)  prosedyrar for kommunikasjon og tilsyn med desse 

organisasjonane. 

4.  Kvar medlemsstat skal leggje fram for Det internasjonale 

arbeidsbyrået ei gjeldande liste over alle anerkjende 

organisasjonar som har fullmakt til å handle på hans vegner, 

og skal halde denne lista oppdatert. Denne lista skal innehalde 

dei oppgåvene som dei anerkjende organisasjonane har fått 

fullmakt til å utføre. 

Artikkel 5 

Prosedyrar for klagerett om bord, handtering av klager og 

korrigerande tiltak 

1.  Kvar medlemsstat skal sikre at lovene eller forskriftene 

hans inneheld eigna prosedyrar for klagerett om bord. 

2.  Dersom ein medlemsstat mottek ei klage som han ikkje 

reknar som klart ugrunna, eller innhentar prov for at eit skip 

som seglar under hans flagg, ikkje oppfyller krava i dei 

relevante delane av MLC 2006 eller at det er alvorlege 

manglar ved gjennomføringstiltaka hans, skal denne 

medlemsstaten gjere dei tiltaka som er naudsynte for å 

undersøkje saka og sikre at det vert gjort tiltak for å rette opp 

alle manglar som vert funne. 

3.  Personale som handsamar eller får kjennskap til klager, 

skal halde fortruleg kjelda til klager over farar eller manglar 

ved leve- og arbeidsvilkåra til sjøfolk eller brot på lover og 

forskrifter, og skal ikkje gjere reiarlaget, representanten til 

reiarlaget eller skipsoperatøren kjend med at ein inspeksjon 

vart utført som følgje av ei slik klage. 

Artikkel 6 

Rapportering 

1.  I dei rapportane som Kommisjonen skal utarbeide i 

medhald av artikkel 9 i direktiv 2009/21/EF, skal han òg 

handsame spørsmål innanfor verkeområdet til dette direktivet. 

2.  Kommisjonen skal innan 31. desember 2018 leggje fram 

ein rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennom-

føringa og bruken av regel 5.3 i MLC 2006 med omsyn til 

ansvar for arbeidskraftforsyninga. Dersom det er relevant, kan 

rapporten innehalde framlegg om tiltak for å betre leve- og 

arbeidsvilkåra i sjøfartssektoren.  
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Artikkel 7 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatane skal innan 31. mars 2015 setje i kraft 

dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg 

etter dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen 

teksta til desse føresegnene. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 

dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 

korleis tilvisingane skal gjerast. 

2.  Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 

viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det 

området som dette direktivet omfattar. 

Artikkel 8 

Ikraftsetjing 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 

kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Artikkel 9 

Adressatar 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Strasbourg 20. november 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  

Fråsegn frå Kommisjonen 

«Kommisjonen meiner at tittelen ikkje godt nok speglar av verkeområdet til direktivet». 

 __________  
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	Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1845 av 8. august 2019 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i visse gummikomponenter brukt i motorsystemer(*)
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	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1692 av 9. oktober 2019 om anvendelsen av visse registrerings- og datadelingsbestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den endelige registreringsfristen for innfasingsstoffer(*)
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	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/912 av 28. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedk...
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536 av 29. mars 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforo...
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/684 av 25. april 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services Agency som likeverdige med verdsettings-, tvisteløsnings- og marginkravene i artikkel 11 i europaparlam...
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	Kommisjonsforordning (EU) 2018/480 av 4. desember 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansielle derivater som utelukkende tjener sikringsformål, tilstrekkelig lang levetid for europeiske langsiktige investeringsfond, kr...
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 av 27. november 2019 om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-referanseverdier for klimaomstilling, EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen og bærekraftsrelaterte opplysninger for referanseverdier(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1274 av 29. juli 2019 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for referanseverdier i Australia i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1275 av 29. juli 2019 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene for referanseverdier i Singapore i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011(*)
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	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/708 av 17. april 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til den malen forvaltere av pengemarkedsfond skal bruke ved rapportering til vedkommende myndigheter i samsvar med  artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2017/1131(*)
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	Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)(*)
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