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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	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(1),	 særlig	 artikkel	 43	
nr.	1,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 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)	inneholder	grunnleggende	
bestemmelser	 som	 skal	 sikre	 et	 høyt	 nivå	 for	 vern	 av	
menneskers	 helse	 og	 for	 forbrukerinteresser	 når	 det	
gjelder	næringsmidler.

2)	 I	forordning	(EF)	nr.	882/2004	fastsettes	alminnelige	regler	
for	 Fellesskapets	 eller	 medlemsstatenes	 vedkommende	
myndigheters	gjennomføring	av	offentlige	kontroller	for	
å	 verifisere	overholdelse	 av	 regler	 som	gjelder	 fôrvare-	
og	 næringsmiddelregelverket	 samt	 bestemmelsene	 om	
dyrs	helse	og	velferd.

3)	 I	artikkel	41	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	fastsettes	det	
at	 hver	medlemsstat	 skal	 utarbeide	 en	 enkelt,	 integrert,	
flerårig,	 nasjonal	 kontrollplan	 for	 å	 sikre	 en	 effektiv	
gjennomføring	 av	 artikkel	 17	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 178/2002,	 av	 bestemmelsene	 om	 dyrs	 helse	 og	
velferd,	og	av	artikkel	45	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	
(heretter	kalt	«den	nasjonale	kontrollplanen»).

4)	 Målet	med	de	nasjonale	kontrollplanene	er	også	å	danne	
et	solid	grunnlag	for	den	kontrollen	som	Kommisjonens	
kontrollmyndigheter	skal	foreta	i	medlemsstatene.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	138	av	30.5.2007,	s.	24,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	1/2008	av	1.	 februar	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	1.

(1)	 EUT	L	165	av	30.4.2004,	s.	1.	Rettet	versjon	 i	EUT	L	191	av	28.5.2004,	
s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	rådsforordning	(EF)	nr.	1791/2006	(EUT	
L	363	av	20.12.2006,	s.	1).

(2)	 EFT	 L	 31	 av	 1.2.2002,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	575/2006	(EUT	L	100	av	8.4.2006,	s.	3).

5)	 I	 artikkel	 27a	 i	 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(3)	
fastsettes	 det	 at	 artikkel	 41-46	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	882/2004	om	nasjonale	kontrollplaner,	årlige	rapporter	
og	fellesskapskontroller	i	medlemsstater	og	i	tredjestater	
skal	få	anvendelse	etter	behov	med	henblikk	på	å	sikre	en	
effektiv	gjennomføring	av	direktivet.

6)	 I	 artikkel	 42	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004	 fastsettes	
prinsipper	for	utarbeiding	av	de	nasjonale	kontrollplanene	
og	 særlig	 for	 hvilke	 generelle	 opplysninger	 de	 skal	
inneholde.

7)	 I	 artikkel	 43	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004	 fastsettes	
det	 at	 Kommisjonen	 skal	 utarbeide	 retningslinjer	 for	
nasjonale	 kontrollplaner	 for	 blant	 annet	 å	 fremme	 en	
konsekvent,	omfattende	og	integrert	strategi	for	offentlig	
kontroll	 som	 omfatter	 alle	 sektorer	 og	 alle	 ledd	 i	 fôr-	
og	 næringsmiddelkjeden,	 herunder	 import	 og	 innførsel	
til	 Fellesskapet	 av	 fôrvarer	 og	 næringsmidler,	 og	 som	
verifiserer	 om	 fôrvare-	 og	 næringsmiddelregelverket	
samt	bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd	overholdes	
(«retningslinjene»).

8)	 I	artikkel	43	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	fastsettes	det	
også	 at	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	 skal	 ta	 hensyn	 til	
retningslinjene.	 Retningslinjene	 er	 ikke	 bindende,	 men	
har	 til	 hensikt	 å	 gi	 medlemsstatene	 nyttig	 veiledning	 i	
forbindelse	 med	 gjennomføringen	 av	 forordningen.	 I	
artikkel	 43	 fastsettes	 dessuten	 særlig	 retningslinjenes	
formål	 og	 innhold	 med	 hensyn	 til	 de	 nasjonale	
kontrollplanene.

9)	 I	 artikkel	 45	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004	 fastsettes	
det	 at	 fellesskapsrevisjoner	 skal	 foretas	 regelmessig	
i	 medlemsstatene	 først	 og	 fremst	 for	 å	 verifisere	 at	
de	 offentlige	 kontrollene	 gjennomføres	 i	 samsvar	
med	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	 og	 i	 samsvar	 med	
fellesskapsretten.

(3)	 EFT	L	169	av	10.7.2000,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2006/35/EF	(EUT	L	88	av	25.3.2006,	s.	9).

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. mai 2007

om retningslinjer for å hjelpe medlemsstatene i utarbeidingen av den enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale  
kontrollplanen omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*)
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10)	 Arbeidet	 med	 visse	 spørsmål	 kan	 bare	 skje	 i	 lys	
av	 de	 erfaringene	 som	 blir	 gjort	 i	 forbindelse	 med	
gjennomføringen	av	nasjonale	kontrollplaner,	revisjonene	
som	 foretas	 av	 medlemsstatenes	 vedkommende	
myndigheter	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	6	i	forordning	
(EF)	 nr.	 882/2004,	 og	 av	 Kommisjonens	 sakkyndige	 i	
henhold	til	artikkel	45	i	forordningen	samt	i	forbindelse	
med	 opplysningene	 i	 de	 årlige	 rapportene	 som	
medlemsstatene	 framlegger	 i	 henhold	 til	 forordningens	
artikkel	44.	Utarbeidingen	av	 retningslinjene	bør	derfor	
skje	i	flere	faser.

11)	 Retningslinjene	 fastsatt	 i	 dette	 vedtak	 bør	 derfor	 dreie	
seg	 om	 de	 delene	 av	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	
som	 medlemsstatene	 må	 ha	 opprettet	 for	 å	 oppfylle	
minstekravene	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	og	særlig	
kravene	 i	 artikkel	 42,	 der	 prinsippene	 for	 utarbeiding	
av	 nasjonale	 kontrollplaner	 fastsettes.	 Retningslinjene	
bør	 også	 danne	 grunnlag	 for	 fellesskapskontrollene	 i	
medlemsstatene.

12)	 Ytterligere	 retningslinjer	 om	 særlige	 spørsmål	 kan	
eventuelt	utarbeides	senere	når	behovet	oppstår,	i	lys	av	
de	erfaringer	som	er	gjort.

13)	 Retningslinjene	 med	 hensyn	 til	 kriteriene	 for	
gjennomføring	av	revisjoner	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	6	og	
artikkel	43	nr.	1	bokstav	i)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	
er	fastsatt	i	vedlegget	til	kommisjonsvedtak	2006/677/EF	
av	29.	 september	 2006	om	 fastsettelse	 av	 retningslinjer	
med	hensyn	til	kriteriene	for	gjennomføring	av	revisjoner	
i	 henhold	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	882/2004	om	offentlig	kontroll	for	å	sikre	at	fôrvare-	
og	 næringsmiddelregelverket	 samt	 bestemmelsene	 om	
dyrs	helse	og	velferd	overholdes(1).

14)	 Retningslinjene	 som	 fastsetter	 oppbygningen	 av	 og	
opplysningene	 som	 skal	 inngå	 i	 de	 årlige	 rapportene

(1)	 EUT	L	278	av	10.10.2006,	s.	15.

		 som	 medlemsstatene	 skal	 framlegge	 for	 Kommisjonen	
i	henhold	til	artikkel	44	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	
skal	vedtas	senere.

15)	 Kommisjonen	 skal	 løpende	 vurdere	 retningslinjene	
fastsatt	 i	 dette	 vedtak	 og	 ajourføre	 dem	 ved	 behov,	
etter	 at	 den	 har	 mottatt	 og	 gjennomgått	 de	 nasjonale	
kontrollplanene	 og	 i	 lys	 av	medlemsstatenes	 erfaringer	
med	gjennomføringen	av	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

16)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 vedtak	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	 fra	Den	 faste	 komité	 for	 næringsmiddelkjeden	
og	dyrehelsen	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Retningslinjene	som	er	fastsatt	i	artikkel	43	nr.	1	i	forordning	
(EF)	 nr.	 882/2004,	 og	 som	 det	 skal	 tas	 hensyn	 til	 i	 den	
flerårige,	nasjonale	kontrollplanen	(heretter	kalt	«den	nasjonale	
kontrollplanen»)	 fastsatt	 i	 artikkel	 41	 i	 nevnte	 forordning,	 er	
fastlagt	i	vedlegget	til	dette	vedtak.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	21.	mai	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem aV Kommisjonen
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VEDLEGG

Retningslinjer for utarbeiding av den enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale kontrollplanen omhandlet i 
artikkel 41 i forordning (EF) nr. 882/2004

Innhold
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2.	 Definisjoner

3.	 Veiledning	om	de	juridiske	kravene	til	nasjonale	kontrollplaner

3.1.	 Nasjonale	kontrollplaner
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1.	 FORMÅLET MED RETNINGSLINJENE

	 Formålet	med	disse	retningslinjene	er	å	hjelpe	medlemsstatene	i	utarbeidingen	av	den	enkelte,	integrerte,	
flerårige,	nasjonale	kontrollplanen	(heretter	kalt	«den	nasjonale	kontrollplanen»)	omhandlet	i	artikkel	41	i	
forordning	(EF)	nr.	882/2004.	De	gir	veiledning	om	kravene	til	de	nasjonale	kontrollplanene	som	fastsatt	
i	artikkel	42	nr.	2	i	forordningen.

2.		 DEFINISJONER

2.1.	 I	disse	retningslinjene	får	definisjonene	fastsatt	i	artikkel	2	og	3	i	forordning	(EF)	nr.	178/2002,	artikkel	2	
i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	og	annet	gjeldende	fellesskapsregelverk,	anvendelse.

	 Det	vises	særlig	til	følgende	definisjoner	i	nevnte	forordninger:

a)	 «næringsmiddelregelverk»:	 lover	 og	 forskrifter	 om	 næringsmidler	 i	 alminnelighet	 og	
næringsmiddeltrygghet	 i	 særdeleshet,	 både	 på	 fellesskapsplan	 og	 nasjonalt	 plan.	Det	 omfatter	 alle	
ledd	i	produksjon,	bearbeiding	og	distribusjon	av	næringsmidler,	og	også	av	fôr	som	produseres	eller	
gis	til	dyr	bestemt	til	næringsmiddelproduksjon	(artikkel	3	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	178/2002),

b)	 «fôrvareregelverk»:	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 gjelder	 fôrvarer	 generelt	 og	 fôrtrygghet	 spesielt,	
det	være	seg	på	fellesskapsplan	eller	nasjonalt	plan;	definisjonen	omfatter	alle	ledd	i	produksjonen,	
bearbeidingen	og	distribusjonen	 av	 fôrvarer	 samt	bruken	 av	 fôrvarer	 (artikkel	 2	 annet	 ledd	nr.	 3	 i	
forordning	(EF)	nr.	882/2004),

c)	 «offentlig	kontroll»:	enhver	form	for	kontroll	som	vedkommende	myndighet	eller	Fellesskapet	foretar	
for	å	verifisere	at	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	og	bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd	
overholdes	(artikkel	2	annet	ledd	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004),

d)	 «vedkommende	 myndighet»:	 den	 sentrale	 myndighet	 i	 en	 medlemsstat	 som	 har	 myndighet	 til	 å	
organisere	offentlig	kontroll,	eller	enhver	annen	myndighet	som	denne	myndigheten	er	delegert	til;	
denne	definisjonen	omfatter	også	eventuelt	tilsvarende	myndighet	i	en	tredjestat	(artikkel	2	annet	ledd	
nr.	4	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004),

	 Når	 det	 gjelder	 plantehelse,	 omfatter	 «vedkommende	myndighet»	 den	 «sentrale	 myndighet»	 som	
er	omhandlet	 i	artikkel	1	nr.	4	 i	direktiv	2000/29/EF	og	de	«ansvarlige	offentlige	organer»	som	er	
omhandlet	i	artikkel	2	nr.	1	bokstav	g)	i	nevnte	direktiv.

	 Når	 det	 gjelder	 økologisk	 produksjon	 av	 landbruksvarer	 som	 omfattes	 av	 rådsforordning	 (EØF)	
nr.	 2092/91(1),	 omfatter	 «vedkommende	 myndighet»	 den	 «myndighet»	 som	 er	 utpekt	 til	 å	 motta	
meldingene	omhandlet	 i	artikkel	8	nr.	2	i	forordning	(EØF)	nr.	2092/91,	og	den	myndighet	som	er	
utpekt	til	å	godkjenne	og	overvåke	private	organer,	som	fastsatt	i	artikkel	9	nr.	4	i	nevnte	forordning,

e)	 «kontrollorgan»:	 en	 uavhengig	 tredjemann	 som	 vedkommende	 myndighet	 har	 delegert	 visse	
kontrolloppgaver	til	(artikkel	2	annet	ledd	nr.	5	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004).

	 Når	det	gjelder	plantehelse,	omfatter	«kontrollorgan»	de	«juridiske	personer»	med	delegerte	oppgaver	
som	er	omhandlet	i	artikkel	2	nr.	1	bokstav	g)	i	direktiv	2000/29/EF.

	 Når	 det	 gjelder	 økologisk	 produksjon	 av	 landbruksvarer	 som	 omfattes	 av	 rådsforordning	 (EØF)	
nr.	2092/91,	omfatter	«kontrollorgan»	de	«godkjente	private	organer»	som	er	omhandlet	i	artikkel	9	i	
forordning	(EØF)	nr.	2092/91,

f)	 «kontrollplan»:	 en	 beskrivelse	 utarbeidet	 av	 vedkommende	 myndighet	 som	 inneholder	 generelle	
opplysninger	om	hvordan	systemet	for	offentlig	kontroll	er	bygd	opp	og	organisert	(artikkel	2	annet	
ledd	nr.	20	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004),

g)	 «risiko»:	 en	 funksjon	 av	 sannsynligheten	 for	 en	 helseskadelig	 virkning	 og	 alvorlighetsgraden	 av	
denne	virkningen	som	følge	av	en	fare	(artikkel	3	nr.	9	i	forordning	(EF)	nr.	178/2002).

	 Når	det	gjelder	plantehelse,	skal	«risiko»	tolkes	i	henhold	til	direktiv	2000/29/EF.

(1)	 EFT	L	198	av	22.7.1991,	s.	1.
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2.2.	 I	tillegg	til	definisjonene	nevnt	i	nr.	2.1	menes	i	disse	retningslinjer	med:

a)	 «samordning»	 ethvert	 tiltak	 som	 treffes	 for	 å	 sikre	 at	 vedkommende	 myndigheter	 planlegger	 og	
gjennomfører	 sine	 offentlige	 kontroller	 på	 en	 sammenhengende	 og	 konsekvent	måte	 for	 effektivt	
å	bidra	til	det	felles	mål	om	effektivt	å	gjennomføre	den	nasjonale	kontrollplanen	og	Fellesskapets	
regelverk,

b)	 «produksjonslinje»	hele	produksjonslinjen	med	alle	«ledd	i	produksjon,	bearbeiding	og	distribusjon»	
i	 henhold	 til	 definisjonen	 i	 artikkel	 3	 nr.	 16	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 178/2002,	 herunder,	 i	 bestemte	
tilfeller,	 alle	 ledd	 i	 produksjonen	 av	 animalske	 og	 vegetabilske	 produkter	 som	 ikke	 inngår	 i	
næringsmiddelkjeden,

c)	 «produksjonsledd»	alle	ledd	i	en	vares	produksjonslinje,	herunder	import,	fra	og	med	primærproduksjon	
til	 og	 med	 bearbeiding,	 framstilling,	 lagring,	 transport,	 distribusjon,	 salg	 eller	 levering	 til	
sluttforbrukeren,

d)	 «sektor»	hele	produksjonslinjen	for	en	bestemt	vare	eller	varegruppe,	som	kan	omfatte	en	eller	flere	
vedkommende	myndigheters	aktiviteter.

3.		 VEILEDNING OM DE JURIDISKE KRAVENE TIL NASJONALE KONTROLLPLANER

 Merknad om henvisninger til Fellesskapets regelverk

	 Når	det	vises	til	en	fellesskapsrettsakt	i	disse	retningslinjene,	vises	det	til	siste	versjon	av	rettsakten,	med	
mindre	noe	annet	er	angitt.

3.1.		 NASJONALE KONTROLLPLANER

3.1.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

	 Artikkel	41	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	inneholder	følgende	bestemmelse:

	 «For	 å	 sikre	 en	 effektiv	 gjennomføring	 av	 artikkel	 17	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 178/2002,	 av	
bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd,	og	av	artikkel	45	 i	denne	 forordning,	 skal	hver	medlemsstat	
utarbeide	en	enkelt,	integrert,	flerårig,	nasjonal	kontrollplan.»

	 Artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	inneholder	følgende	bestemmelse:

	 «I	 dette	 direktiv,	 og	med	 forbehold	 for	 direktivets	 artikkel	 21,	 får	 artikkel	 41-46	 i	 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	 eventuelt	
anvendelse.»

3.1.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

3.1.2.1.		 De nasjonale kontrollplanenes omfang

	 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	dekke	hele	virkeområdet	 for	 forordning	 (EF)	nr.	 882/2004,	herunder	
plantehelse,	i	den	grad	det	følger	av	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF.	Det	understrekes	at	når	det	gjelder	
fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd,	skal	de	nasjonale	
kontrollplanene	omfatte	alle	offentlige	kontroller	som	gjelder	berørte	deler	av	Fellesskapets	regelverk,	og	
ikke	bare	de	kontroller	som	gjelder	fôr-	og	næringsmiddelhygiene	og	fôr-	og	næringsmiddeltrygghet.
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	 Med	 hensyn	 til	 offentlige	 kontroller	 av	 fôrvarer	 og	 næringsmidler	 bør	 derfor	 nasjonale	 kontrollplaner	
omfatte	hele	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket,	herunder	for	eksempel	fôr-	og	næringsmiddelhygiene,	
materialer	som	kommer	i	kontakt	med	næringsmidler,	genmodifiserte	organismer	(GMO-er),	bestråling(1),	
krav	 til	kvalitet	og	 sammensetning	 i	 fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket,	merking,	 ernæringshensyn,	
økologisk	landbruk,	garanterte	tradisjonelle	spesialiteter	av	landbruksvarer	og	næringsmidler(2)	og	vern	
av	geografiske	betegnelser	og	opprinnelsesbetegnelser	 for	 landbruksvarer	og	næringsmidler(3).	Når	det	
gjelder	 dyrs	 helse,	 bør	 alle	 sykdommer	 og	 spørsmål	 som	 reguleres	 av	 Fellesskapets	 regelverk,	 også	
omfattes.

	 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	dekke	alle	berørte	varer:	næringsmidler,	fôrvarer	og	varer	som	ikke	er	
næringsmidler,	både	av	animalsk	og	ikke-animalsk	opprinnelse,	herunder	animalske	biprodukter,	og	alle	
produksjonsledd,	(herunder,	når	det	er	relevant,	import,	primærproduksjon,	bearbeiding,	framstilling	til	og	
med	lagring,	transport,	distribusjon	og	salg	eller	levering	til	sluttforbrukeren).	Når	det	gjelder	plantehelse,	
bør	alle	pålagte	kontroller	i	henhold	til	direktiv	2000/29/EF	inngå	i	de	nasjonale	kontrollplanene.

	 Se	del	5	for	ytterligere	opplysninger	om	de	nasjonale	kontrollplanenes	omfang.

3.1.2.2.		 Anvendelse på plantehelse

	 I	 henhold	 til	 artikkel	 27a	 i	 direktiv	 2000/29/EF	 får	 artikkel	 41-46	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004	
anvendelse	 på	 plantehelse.	 Opplysningene	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 forordningens	 artikkel	 42	 nr.	 2	
bokstav	f)-k),	gjelder	imidlertid	bestemmelser	i	forordningen	som	ikke	får	anvendelse	på	plantehelse.

	 Det	understrekes	også	at	i	henhold	til	artikkel	42	nr.	2	bokstav	f),	h),	i)	og	k)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	
har	direktiv	2000/29/EF	tilsvarende	eller	likeverdige	bestemmelser	om	plantehelse.	Se	følgende	artikler:

–	 Artikkel	42	nr.	2	bokstav	f)	—	delegering	av	oppgaver	til	kontrollorganer.	Veiledning	om	dette	gis	i	
nr.	3.8	i	disse	retningslinjene.

–	 Artikkel	42	nr.	2	bokstav	h)	—	utdanning	av	personale	som	foretar	offentlig	kontroll.	Veiledning	om	
dette	gis	i	nr.	3.10	i	disse	retningslinjene.

–	 Artikkel	 42	 nr.	 2	 bokstav	 i)	 —	 dokumenterte	 rutiner.	 Veiledning	 om	 dette	 gis	 i	 nr.	 3.11	 i	 disse	
retningslinjene.

–	 Artikkel	42	nr.	2	bokstav	k)	—	organisering	av	samarbeid	og	gjensidig	bistand.	Veiledning	om	dette	
gis	i	nr.	3.13	i	disse	retningslinjene.

	 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	inneholde	opplysninger	om	tiltak	som	treffes	for	å	oppfylle	kravene	i	
henhold	til	direktiv	2000/29/EF.

	 Retningslinjene	 om	 kravene	 i	 artikkel	 42	 nr.	 2	 bokstav	 c)-e)	 inneholder	 ytterligere	 henvisninger	 til	
bestemmelsene	 i	 forordning	 (EF)	nr.	 882/2004	 som	 ikke	 får	 anvendelse	på	plantehelse.	For	 å	oppfylle	
disse	 kravene	 er	 det	 ikke	 nødvendig	 å	 anvende	 disse	 delene	 av	 retningslinjene	 på	 plantehelse.	 For	
eksempel	 gjelder	 retningslinjene	 i	 nr.	 3.6	 krav	 om	 revisjon	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	 henhold	
til	 artikkel	 4	 nr.	 6	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004,	 som	 ikke	 får	 anvendelse	 på	 plantehelse.	 Dersom	
medlemsstatene	 likevel	 foretar	 slike	 revisjoner,	 eller	 anvender	 andre	 bestemmelser	 i	 retningslinjene	 i	
forbindelse	med	offentlige	kontroller	på	plantehelseområdet,	kan	de	på	frivillig	grunnlag	framlegge	disse	
opplysningene	når	de	beskriver	kontrollordningen	for	plantehelse.

3.1.2.3.		 Enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale kontrollplaner

	 I	artikkel	41	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	fastsettes	det	at	hver	medlemsstat	skal	utarbeide	en	enkelt,	
integrert,	 flerårig,	 nasjonal	 kontrollplan.	De	 nasjonale	 kontrollplanene	 bør	 få	 anvendelse	 på	 offentlige	
kontroller	foretatt	av	vedkommende	myndigheter	på	alle	plan	(sentralt,	regionalt	og	lokalt),	i	henhold	til	
nasjonale	bestemmelser	om	offentlige	kontroller.

(1)	 Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	1999/2/EF	av	22.	februar	1999	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	næringsmidler	
og	næringsmiddelingredienser	behandlet	med	ioniserende	stråling	(EFT	L	66	av	13.3.1999,	s.	16).

(2)	 Rådsforordning	(EF)	nr.	509/2006	av	20.	mars	2006	om	garanterte	tradisjonelle	spesialiteter	av	landbruksvarer	og	næringsmidler	
(EUT	L	93	av	31.3.2006,	s.	1).

(3)	 Rådsforordning	 (EF)	 nr.	 510/2006	 av	 20.	 mars	 2006	 om	 vern	 av	 geografiske	 betegnelser	 og	 opprinnelsesbetegnelser	 for	
landbruksvarer	og	næringsmidler	(EUT	L	93	av	31.3.2006,	s.	12).
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	 For	medlemsstater	med	en	desentralisert	forvaltning	bør	det	i	den	nasjonale	kontrollplanen	angis	hvordan	
de	ulike	forvaltningene	bør	samordnes	for	å	kunne	oppnå	en	enkelt,	integrert,	nasjonal	kontrollplan.

	 En	 enkel	 samling	 av	 planer	 fra	 ulike	 vedkommende	 myndigheter	 eller	 sektorer	 som	 ikke	 omhandler	
integreringen	og	samordningen	av	offentlige	kontroller	internt	hos	og	mellom	vedkommende	myndigheter	
og	sektorer	i	forbindelse	med	offentlige	kontroller,	er	ikke	nok	til	å	oppfylle	kravet	om	en	enkelt,	integrert,	
flerårig,	nasjonal	kontrollplan.

	 Vedkommende	 myndigheter	 bør	 etablere	 egnede	 ordninger	 for	 en	 integrert	 planlegging,	 utvikling	 og	
samordning	 av	 aktiviteter	 i	 forbindelse	 med	 nasjonale	 kontrollplaner.	 Denne	 prosessen	 bør	 omfatte	
innføring	 av	 ordninger	 for	 å	 formidle	 den	 enkelte	 nasjonale	 kontrollplanen	 til	 Kommisjonen	 og	 for	 å	
utpeke	et	enkelt	kontaktpunkt	i	medlemsstaten	for	all	kommunikasjon	om	den	nasjonale	kontrollplanen.

	 Når	medlemsstatene	 utarbeider	 en	 enkelt,	 nasjonal	 kontrollplan,	 bør	 de	 påse	 at	 det	 i	 forbindelse	med	
planens	gjennomføring	blir	samlet	inn	beviser	på	samsvar,	som	oppbevares	og	stilles	til	rådighet	for	alle	
organer	som	deltar	 i	 revisjoner	og	på	anmodning	for	Kommisjonen,	slik	at	det	blir	mulig	å	kontrollere	
at	 den	 gjennomføres	 effektivt.	 Slike	 beviser	 kan	 omfatte	 skriftlige	 beskrivelser	 av	 framgangsmåter,	
dokumentasjon	og	registre	med	resultater	av	offentlige	kontroller.

3.1.2.4.		 Periodisitet (planleggingsperiodens varighet)

Det	 er	 opp	 til	 hver	 enkelt	 medlemsstat	 å	 fastsette	 gyldighetsperioden/varigheten	 av	 den	 nasjonale	
kontrollplanen,	som	eventuelt	kan	planlegges	slik	at	den	sammenfaller	med	annen	nasjonal	planlegging,	
f.eks.	 budsjettperioden.	 Den	 nasjonale	 kontrollplanen	 bør	 inneholde	 en	 kort	 begrunnelse	 for	 den	
varigheten	som	er	valgt.

Det	foreslås	at	den	nasjonale	kontrollplanen	bør	omfatte	en	periode	på	minst	tre	år	for	å	anses	som	flerårig.	
I	lys	av	hvor	vanskelig	det	er	å	planlegge	langt	fram	under	forhold	som	stadig	endrer	seg,	foreslås	det	at	
en	planleggingsperiode	ikke	bør	være	lenger	enn	fem	år.

Usikkerhet	 og	 begrensninger	 bestemmer	 hvor	 detaljert	 den	 offentlige	 kontrollplanen	 kan	 bli	 hvert	 år.	
Særlig	kan	det	for	de	siste	årene	av	kontrollplanen	være	nødvendig	å	fastsette	midlertidige	praktiske	mål/
målsettinger	for	offentlige	kontroller,	som	deretter	ajourføres	fortløpende	i	forbindelse	med	utarbeidingen	
av	den	årlige	rapporten	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	44	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.	I	den	
forbindelse	 vises	 det	 til	 bestemmelsene	 om	 tilpassing	 eller	 endring	 av	 den	 nasjonale	 kontrollplanen	 i	
nevnte	forordnings	artikkel	42	nr.	3.

3.2.  GENERELLE KRAV TIL NASJONALE KONTROLLPLANER

3.2.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

	 Artikkel	42	nr.	2	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	inneholder	følgende	bestemmelse:

«Hver	flerårige,	nasjonale	kontrollplan	skal	inneholde	generelle	opplysninger	om	hvordan	ordningene	
for	fôrvare-	og	næringsmiddelkontroll	og	kontroll	av	dyrs	helse	og	velferd	er	bygd	opp	og	organisert	
i	den	berørte	medlemsstaten,	særlig	når	det	gjelder	(…).»

	 I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.2.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

	 Nasjonale	kontrollplaner	skal	inneholde	generelle	opplysninger	om	oppbygningen	og	organiseringen	av	
medlemsstatenes	ordninger	for	offentlige	kontroller	for	alle	sektorer	og	alle	ledd	i	produksjonslinjen	for	
fôrvarer	og	næringsmidler,	dyrs	helse	og	velferd	samt,	 i	henhold	 til	artikkel	27a	 i	direktiv	2000/29/EF,	
plantehelse.	Selv	om	de	nasjonale	kontrollplanene	 er	 generelle,	 skal	 de	 inneholde	opplysninger	om	de	
særskilte	spørsmålene	som	er	nevnt	i	artikkel	42	nr.	2	bokstav	a)-k)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.	Disse	
retningslinjene	inneholder	en	veiledning	om	disse	spørsmålene	i	nr.	3.3-3.13.	I	tillegg	inneholder	nr.	3.14	
i	disse	retningslinjene	veiledning	om	tilpassing	av	de	nasjonale	kontrollplanene.
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	 Særlige	 kontrollplaner	 som	 gjennomføres	 i	 henhold	 til	 annet	 gjeldende	 fellesskapsregelverk,	 erstattes	
ikke	av	de	nasjonale	kontrollplanene.	De	nasjonale	kontrollplanene	bør	 likevel	 inneholde	opplysninger	
om	 planleggingen	 og	 gjennomføringen	 av	 slike	 særlige	 kontrollplaner.	 En	 generell	 beskrivelse	 av	
oppbygningen	og	organiseringen	av	ordningen	for	offentlige	kontroller	for	hvert	av	de	særlige	områdene	
bør	inngå	i	de	nasjonale	kontrollplanene,	og	i	beskrivelsen	kan	det	vises	til	de	særlige	kontrollplanene.

3.3.		 STRATEGISKE MÅL FOR NASJONALE KONTROLLPLANER

3.3.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	a)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«planens	strategiske	mål	og	hvordan	prioriteringen	av	kontroller	og	tildelingen	av	ressurser	gjenspeiler	
disse	målene».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.3.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Med	hensyn	til	hovedformålet	med	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	som	er	å	sikre	en	effektiv	gjennomføring	
av	 fôrvare-	 og	 næringsmiddelregelverket	 samt	 bestemmelsene	 om	dyrs	 helse	 og	 velferd	 og,	 i	 henhold	
til	 artikkel	 27a	 i	 direktiv	 2000/29/EF,	 plantehelse,	 samt	 til	medlemsstatenes	 allmenne	 forpliktelse	 til	 å	
gjennomføre	Fellesskapets	regelverk,	bør	medlemsstatene	utarbeide	hensiktsmessige	mål	og	strategier	for	
dette	formål.	Disse	målene	og	strategiene	bør	danne	grunnlaget	for	og	kort	beskrives	i	en	enkelt,	integrert,	
flerårig,	nasjonal	kontrollplan.

Strategien	 til	 en	 medlemsstat	 kan	 innebære	 å	 konsentrere	 eller	 prioritere	 de	 offentlige	 kontrollene	
eller	 tildelingen	av	ressurser	 til	bestemte	aktiviteter	eller	 til	visse	ledd	i	produksjonslinjen.	I	så	fall	bør	
konsentreringen	eller	prioriteringen	angis	og	begrunnes	i	den	nasjonale	kontrollplanen.

3.4.	  INNDELING I RISIKOKATEGORIER

3.4.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	b)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«inndelingen	av	de	aktuelle	aktivitetene	i	risikokategorier».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.4.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Med	hensyn	til	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd	skal	
det	i	henhold	til	artikkel	3	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	foretas	offentlig	kontroll	regelmessig	på	
grunnlag	av	en	risikovurdering	og	så	ofte	som	er	hensiktsmessig,	og	derfor	bør	en	eventuell	inndeling	i	
risikokategorier	av	de	aktiviteter	som	underlegges	offentlig	kontroll,	inngå	i	de	nasjonale	kontrollplanene.

Det	understrekes	at	 artikkel	3	nr.	1	 i	 forordning	 (EF)	nr.	882/2004	 ikke	 får	 anvendelse	på	plantehelse.	
Dersom	 medlemsstatene	 likevel	 benytter	 seg	 av	 en	 inndeling	 i	 risikokategorier	 når	 de	 gjennomfører	
offentlige	 kontroller	 i	 henhold	 til	 direktiv	 2000/29/EF,	 bør	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	 inneholde	 en	
beskrivelse	av	den	anvendte	inndelingen.
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En	 kort	 beskrivelse	 av	 medlemsstatens	 framgangsmåte	 ved	 inndeling	 i	 risikokategorier	 kan	 om	
ønskelig	også	inngå	i	kontrollplanen.	Disse	opplysningene	vil	på	et	senere	tidspunkt	kunne	brukes	til	å	
utarbeide	 retningslinjer	 for	 identifisering	 av	 risikobaserte	prioriteringer	og	de	mest	 effektive	offentlige	
kontrollrutinene,	i	samsvar	med	artikkel	43	nr.	1	bokstav	b)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

3.5.		 UTPEKING AV VEDKOMMENDE MYNDIGHETER

3.5.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	c)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«utpekingen	av	vedkommende	myndigheter	og	hvilke	oppgaver	de	skal	ha	på	sentralt,	regionalt	og	lokalt	
plan,	og	når	det	gjelder	ressursene	som	stilles	til	rådighet	for	disse	myndighetene».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.5.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Nasjonale	 kontrollplaner	 bør	 inneholde	 en	 omfattende	 oversikt	 over	 vedkommende	 myndigheters	
oppbygning	og	oppgaver.

De	nasjonale	kontrollplanene	bør

a)	 identifisere	 organisasjonene	 eller	 eventuelt	 de	 kategorier	 av	 organisasjoner	 som	 er	 utpekt	 som	
vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	offentlig	kontroll.	Alle	vedkommende	myndigheter	eller	
eventuelt	 kategorier	 av	 vedkommende	myndigheter	 på	 alle	 plan	 (sentralt,	 regionalt	 og	 lokalt)	 bør	
identifiseres,	 i	 likhet	med	 alle	 kontrollorganer	 som	visse	 offentlige	 kontrolloppgaver	 i	 forbindelse	
med	plantehelse	er	blitt	delegert	til,

b)	 beskrive	 fordelingen	 av	 oppgaver	 og	 ansvar	 i	 forbindelse	 med	 offentlige	 kontroller	 av	 hele	
produksjonslinjen	for	fôrvarer	og	næringsmidler	samt	av	dyrs	helse	og	velferd	og	plantehelse,

c)	 angi	hvilke	ressurser	(se	veiledning	i	fjerde	ledd	i	dette	nummer)	som	vedkommende	myndigheter	har	
til	rådighet,

d)	 angi	hvilke	nasjonale	referanselaboratorier	som	er	utpekt	i	samsvar	med	artikkel	33	nr.	1	i	forordning	
(EF)	 nr.	 882/2004,	 hvilke	 områder	 de	 er	 blitt	 tildelt	 ansvaret	 for	 samt	 hvilken	 vedkommende	
myndighet	som	er	ansvarlig	for	laboratoriet.

Opplysningene	nevnt	i	bokstav	a)-d)	kan	eventuelt	illustreres	med	en	samlet	nasjonal	organisasjonsplan	
over	vedkommende	myndigheter	og	deres	respektive	oppgaver	og	ansvarsområder.

Beskrivelsen	av	de	ressurser	som	vedkommende	myndigheter	har	til	rådighet,	bør	inneholde	opplysninger	
om	menneskelige	 ressurser	 og	 støttende	 anlegg	 og	 tjenester,	 for	 eksempel	 spesielle	 IT-systemer	 samt	
anlegg	 og	 tjenester	 i	 forbindelse	 med	 laboratorier,	 diagnoser,	 forskning	 og	 utdanning.	 Menneskelige	
ressurser	 bør	 oppgis	 i	 godkjente	 heltidsstillinger	 eller	 «heltidsekvivalenter».	 Tilgjengelige	 anlegg	 og	
tjenester	 kan	 kvantifiseres	 etter	 tjenestenivå,	 laboratoriekapasitet	 og	 analyseaktivitetens	 omfang,	 og	
opplysningene	 kan	 eventuelt	 gis	 for	 nasjonalt	 eller	 regionalt	 plan,	 idet	 det	 også	 angis	 hvor	 mange	
vedkommende	myndigheter	som	deler	anleggene.

Planen	trenger	ikke	å	omfatte	en	fullstendig	liste	over	offentlige	laboratorier	som	er	utpekt	til	å	analysere	
prøver	tatt	ved	offentlige	kontroller,	men	vedkommende	myndighet	bør	føre	en	slik	liste	og	stille	den	til	
rådighet	i	forbindelse	med	Fellesskapets	revisjoner	og	inspeksjoner.

For	 å	 oppfylle	 dette	 kravet	 bør	 medlemsstatene	 inkludere	 organisasjonene	 som	 er	 likestilt	 med	
vedkommende	myndigheter	i	henhold	til	artikkel	1	nr.	4	og	artikkel	2	nr.	1	bokstav	g)	i	direktiv	2000/29/
EF	og	artikkel	8	nr.	2	i	forordning	(EØF)	nr.	2092/91.
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3.6.		 GENERELL ORGANISERING OG LEDELSE

3.6.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	d)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«den	 generelle	 organiseringen	 og	 ledelsen	 av	 offentlig	 kontroll	 på	 nasjonalt,	 regionalt	 og	 lokalt	 plan,	
herunder	offentlig	kontroll	i	de	enkelte	foretak».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.6.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

I	henhold	til	artikkel	42	nr.	2	bokstav	d)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	skal	den	nasjonale	kontrollplanen	
for	hver	organisasjon	som	er	utpekt	som	vedkommende	myndighet,	inneholde	en	generell	beskrivelse	av	
hvordan	organisasjonen	er	organisert	og	bygd	opp	på	alle	plan,	idet	det	tas	hensyn	til	de	særlige	kravene	
i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004.	 Det	 er	 tilstrekkelig	 med	 en	 allmenn	 beskrivelse	 for	 vedkommende	
myndigheter	 i	 samme	kategori	på	 regionalt	og/eller	 lokalt	plan	når	disse	er	organisert	og	bygd	opp	på	
samme	måte.	Den	nasjonale	kontrollplanen	bør	inneholde	en	beskrivelse	av	hvordan	offentlige	kontroller,	
herunder	importkontroller,	organiseres	og	ledes	på	nasjonalt,	regionalt	og	lokalt	plan.

Ved	utarbeidingen	av	den	nasjonale	kontrollplanen	kan	beskrivelsene	av	hvordan	de	offentlige	kontrollene	
organiseres	og	ledes,	gis	i	avsnittene	om	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	om	
dyrs	helse	og	velferd,	og	om	plantehelse.

3.6.2.1.		 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	inneholde	en	generell	beskrivelse	av

a)	 vedkommende	myndigheters	organisering,

b)	 den	 hierarkiske	 oppbygningen	 og	 rapporteringsordningene	 internt	 hos	 og	 mellom	 vedkommende	
myndigheter	og	kontrollorganer,

c)	 verifiseringsordninger	 for	 å	 sikre	at	den	offentlige	kontrollen	er	 av	god	kvalitet,	upartisk,	 enhetlig	
og	effektiv	på	alle	nivåer	internt	hos	og	mellom	vedkommende	myndigheter,	herunder	mellom	alle	
regionale	og/eller	lokale	myndigheter	i	henhold	til	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

d)	 for	 plantehelse,	 den	 rettslige	 og	 administrative	 myndighet	 som	 vedkommende	 myndigheter	 og	
kontrollorganer	har	til	å	håndheve	gjeldende	bestemmelser	(for	andre	områder	behandles	dette	emnet	
i	nr.	3.9),

e)	 framgangsmåten	 for	 å	 utpeke	 laboratoriene	 som	 skal	 analysere	 prøver	 som	 er	 tatt	 ved	 offentlig	
kontroll,	 og	 ordninger	 som	 skal	 sikre	 at	 laboratoriene	 overholder	 og	 drives	 i	 samsvar	 med	 de	
europeiske	standardene	nevnt	i	artikkel	12	nr.	2	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

f)	 ordninger	som	skal	sikre	at	de	nasjonale	referanselaboratoriene	som	er	utpekt	i	samsvar	med	

artikkel	33	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	oppfyller	og	drives	i	samsvar	med	kravene	i	artikkel	33	
i	nevnte	forordning.

	 Den	 nasjonale	 kontrollplanen	 bør	 beskrive	 hvordan	 revisjonene	 av	 vedkommende	 myndigheter	
organiseres	og	gjennomføres	på	nasjonalt,	regionalt	og	lokalt	plan	for	å	sikre	at	de	offentlige	kontrollene	
er	effektive	og	hensiktsmessige	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	6	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

3.6.2.2.		 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	inneholde	en	beskrivelse	av	de	ordninger	som	er	innført

a)	 for	interne	eller	eksterne	revisjoner	av	vedkommende	myndigheter,

b)	 for	å	sikre	at	vedkommende	myndigheter	 treffer	egnede	tiltak	 i	 lys	av	resultatene	etter	revisjonene	
nevnt	i	bokstav	a),
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c)	 for	å	sikre	at	revisjonene	nevnt	i	bokstav	a)	blir	gjenstand	for	uavhengig	gransking	og	gjennomføres	
på	en	oversiktlig	måte.

	 I	 ordningene	 bør	 det	 tas	 hensyn	 til	 retningslinjene	 som	 fastsetter	 kriterier	 for	 gjennomføringen	 av	
revisjoner	i	henhold	til	kommisjonsvedtak	2006/677/EF.

3.7.		 KONTROLLORDNINGER OG SAMORDNING AV AKTIVITETER

3.7.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	e)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«kontrollordninger	 som	 benyttes	 innenfor	 de	 forskjellige	 sektorene,	 og	 samordning	 av	 de	 forskjellige	
tjenestene	 hos	 vedkommende	 myndigheter	 som	 er	 ansvarlige	 for	 den	 offentlige	 kontrollen	 i	 disse	
sektorene».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.7.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

3.7.2.1.		 Gjennomføring av offentlige kontroller

3.7.2.1.1.		 Ved	organiseringen	av	systemene	for	offentlig	kontroll	bør	det	tas	hensyn	til

a)	 behovet	for	å	fastsette	hvor	ofte	den	offentlige	kontrollen	skal	foretas,	hvor	den	skal	foretas	og	hvilken	
type	kontroll	det	skal	være,	for	å	sikre	at	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	
om	dyrs	helse	og	velferd	og	plantehelse	overholdes	i	størst	mulig	grad,

b)	 betydningen	av	å	prioritere	i	forbindelse	med	avveiningen	mellom	oppgaver	og	ressurser,

c)	 de	særlige	nasjonale	kontrollplaner	eller	–programmer	som	gjennomføres	i	henhold	til	Fellesskapets	
regelverk,

d)	 eventuelle	særlige	nasjonale	programmer	for	bekjempelse	eller	utryddelse	av	sykdommer,

e)	 eventuelle	relevante	inndelinger	i	risikokategorier.

3.7.2.1.2.		 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	inneholde	opplysninger	om

a)	 systemene	for	offentlig	kontroll	som	benyttes	i	de	forskjellige	sektorene,	særlig:

i)	 de	offentlige	kontrollmetodene	og	-teknikkene	som	benyttes,	f.eks.	overvåking,	tilsyn,	verifisering,	
revisjon,	inspeksjon,	prøvetaking	og	analyse,	idet	det	tas	hensyn	til	kravene	i	artikkel	10	og	11	i	
forordning	(EF)	nr.	882/2004,	samt	opplysninger	om	hvor	og	når	slike	offentlige	kontrollmetoder	
og	–teknikker	benyttes,

ii)	 hyppigheten	av	eller	eventuelt	kriteriene	for	fastsettelsen	av	hyppigheten	og	arten	av	de	offentlige	
kontrollene,

iii)	 omfanget	og	den	faktiske	gjennomføringen	av	offentlige	kontroller	av	import	av	alle	fôrvarer	og	
næringsmidler,	dyr	og	produkter	av	animalsk	opprinnelse,

b)	 hvordan	risikokategoriene	omhandlet	i	nr.	3.4.1	benyttes	for	å	målrette	offentlige	kontroller	effektivt,

c)	 hvordan	de	offentlige	kontrollordningene	for	gjennomgående	fellesskapsbestemmelser	og	de	særlige	
kontrollplanene	 omhandlet	 i	 nr.	 3.2.2	 integreres	 i	 de	 offentlige	 kontrollene	 for	 hver	 berørt	 sektor	
eller	 undersektor.	 Dersom	 flere	 sektorer	 eller	 undersektorer	 er	 omfattet,	 bør	 det	 opprettes	 egnede	
forbindelser	mellom	de	ulike	sektorene	eller	undersektorene.
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3.7.2.2.		 Samordning og samarbeid

Det	 bør	 finnes	 ordninger	 som	 sikrer	 effektiv	 samordning	 av	 aktiviteter	 og	 samarbeid	 internt	 hos	 og	
mellom	vedkommende	myndigheter,	særlig	i	forbindelse	med	spørsmål	som	gjelder	felles	handling	eller	
samarbeid	mellom	ulike	tjenester	hos	samme	vedkommende	myndighet	eller	mellom	ulike	vedkommende	
myndigheter.	Disse	ordningene	bør	også	bidra	til	å	sikre	at	de	offentlige	kontrollene	er	av	god	kvalitet,	
upartiske,	 enhetlige	 og	 effektive.	 Først	 og	 fremst	 bør	 det	 gis	 opplysninger	 om	 de	 generelle	 tiltakene	
for	 å	 håndtere	 forholdet	 mellom	 de	 ulike	 vedkommende	 myndigheter	 som	 har	 ansvaret	 for	 de	 ulike	
undersektorene	 eller	 ulike	 ledd	 i	 produksjonslinjen,	 samt	 om	 ordningene	 for	 å	 sikre	 et	 effektivt	 og	
hensiktsmessig	samarbeid	 i	sammenhenger	der	myndighet	blir	 tillagt	eller	deles	med	regionale	og/eller	
lokale	vedkommende	myndigheter.

Nasjonale	kontrollplaner	bør	inneholde	opplysninger	om

a)	 ordningene	 for	 å	 sikre	 effektivt	 og	 hensiktsmessig	 samarbeid	 og	 samordning	 av	 aktiviteter	 internt	
hos	en	vedkommende	myndighet,	mellom	to	eller	flere	vedkommende	myndigheter	i	samme	sektor,	
og	 særlig	dersom	en	medlemsstat	 overdrar	myndigheten	 til	 å	 foreta	offentlig	kontroll	 til	 en	 annen	
myndighet	enn	den	sentrale	vedkommende	myndighet	blant	de	berørte	sentrale,	regionale	og	lokale	
myndigheter	som	fastsatt	i	artikkel	4	nr.	3	og	artikkel	5	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	og	artikkel	2	
nr.	1	bokstav	g)	i	direktiv	2000/29/EF,	for	eksempel	formelle	avtaler	om	samordning	av	aktiviteter	
og	sikring	av	enhetlige	offentlige	kontroller,	herunder	møter,	felles	utvalg	og	samarbeidsgrupper	for	
felles	avtaler	eller	tiltak,

b)	 felles	 utdanningsinitiativer	 for	 personale	 som	 foretar	 offentlig	 kontroll,	 f.eks.	 tekniske	 ferdigheter,	
tilsyn	med	kontrollrutiner,	kvalitetsstyring	og	revisjon,	dersom	det	er	relevant,

c)	 eventuelt	felles	adgang	til	laboratorie-	og	diagnoseanlegg,

d)	 eventuelt	forvaltning	og	bruk	av	felles	nasjonale	databaser,

e)	 de	 områder	 der	 samordning	 og	 kommunikasjon	 mellom	 vedkommende	 myndigheter	 er	 viktig,	
herunder:

i)	 tiltak	som	er	iverksatt	for	å	sikre	en	effektiv	gjennomføring	av	slik	virksomhet,	slik	at	det	ikke	
oppstår	noen	avbrudd	i	offentlige	kontroller,

ii)	 hvordan	de	nødvendige	opplysninger	utveksles	mellom	vedkommende	myndigheter	med	henblikk	
på	å	sikre	kontinuitet	og	sammenheng	i	offentlige	kontroller	og	effektive	sporingssystemer.

3.8.		 DELEGERING TIL KONTROLLORGANER

3.8.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	f)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«eventuell	delegering	av	oppgaver	til	kontrollorganer».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse,	med	hensyn	til	ansvarlige	offentlige	organer	utpekt	i	henhold	til	artikkel	2	
nr.	1	bokstav	g)	i	direktivet.

3.8.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Når	det	er	hensiktsmessig	bør	nasjonale	kontrollplaner

a)	 identifisere	vedkommende	myndigheter	som	delegerer	offentlige	kontrolloppgaver	til	kontrollorganer,

b)	 angi	hvilke	oppgaver	som	delegeres	til	hver	enkelt	kategori	av	kontrollorgan,
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c)	 beskrive	de	ordninger	som	er	innført	for	å	sikre	at	de	delegerende	vedkommende	myndighetene	og	
kontrollorganene	oppfyller	de	relevante	kravene	i

i)	 artikkel	5	nr.	2	bokstav	b)-d)	og	f)	og	artikkel	5	nr.	3	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

ii)	 vedlegg	II	kapittel	II	nr.	2	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

iii)	 artikkel	2	nr.	1	bokstav	g)	i	direktiv	2000/29/EF	med	hensyn	til	plantehelse,

iv)	 artikkel	9	i	forordning	(EØF)	nr.	2092/91	med	hensyn	til	økologisk	landbruk,

v)	 artikkel	15	i	forordning	(EF)	nr.	509/2006	med	hensyn	til	garanterte	tradisjonelle	spesialiteter	av	
landbruksvarer	og	næringsmidler,

vi)	 artikkel	11	 i	 forordning	 (EF)	nr.	 510/2006	med	hensyn	 til	 vern	 av	geografiske	betegnelser	og	
opprinnelsesbetegnelser	for	landbruksvarer	og	næringsmidler.

Dersom	samme	offentlige	kontrolloppgaver	delegeres	til	flere	forskjellige	kontrollorganer,	kan	delegeringen	
av	oppgavene	i	den	nasjonale	kontrollplanen	beskrives	ved	hjelp	av	kategorier	av	kontrollorganer.

I	 så	 fall	 bør	 de	 berørte	 vedkommende	 myndigheter	 opprette	 en	 fullstendig	 og	 ajourført	 liste	 over	
kontrollorganer	med	delegerte	offentlige	kontrolloppgaver	og	stille	 listen	 til	 rådighet	ved	 revisjoner	og	
inspeksjoner.

3.9.		 OPPFYLLELSE AV KRITERIER FOR ARBEIDET

3.9.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	g)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«metoder	som	sikrer	at	kriteriene	i	artikkel	4	nr.	2	overholdes».

3.9.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Kravet	 gjelder	 ikke	 offentlige	 kontroller	 med	 hensyn	 til	 plantehelse.	 Nasjonale	 kontrollplaner	 bør	
inneholde	en	beskrivelse	av	hvilke	metoder	som	anvendes	for	å	sikre	at	organisasjonene	som	er	utpekt	
som	vedkommende	myndigheter,	gjennomfører	kravene	i	artikkel	4	nr.	2	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	
på	en	effektiv	måte.

I	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	 er	 det	 særlig	 viktig	 å	 beskrive	 de	 ordninger	 som	 er	 innført	 for	 å	 sikre	
følgende	for	alle	vedkommende	myndigheter:

a)	 at	den	offentlige	kontrollen	av	 levende	dyr,	næringsmidler,	 fôrvarer	og	planter	 i	alle	produksjons-,	
bearbeidings-	og	distribusjonsledd,	og	av	bruken	av	fôrvarer,	er	effektiv	og	hensiktsmessig,	i	samsvar	
med	artikkel	4	nr.	2	bokstav	a)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

b)	 at	det	er	innført	tiltak	for	å	sikre	at	personalet	som	foretar	offentlig	kontroll,	ikke	har	interessekonflikter	
som	 kan	 svekke	 deres	 objektivitet	 og	 uavhengighet	 eller	 deres	 yrkesmessige	 vurdering,	 og	 for	 å	
håndtere	 eventuelle	 interessekonflikter	 som	 oppstår,	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 4	 nr.	 2	 bokstav	 b)	 i	
forordning	(EF)	nr.	882/2004,

c)	 at	det	er	innført	tiltak	som	sikrer	at	eksternt	personale	eller	kontraktpersonale	som	foretar	offentlige	
kontroller,	 utfører	 arbeidet	 sitt	med	 samme	 grad	 av	 uavhengighet	 og	 ansvarlighet	 som	 fast	 ansatt	
personale,

d)	 at	 alle	 vedkommende	 myndigheter	 har,	 eller	 har	 tilgang	 til,	 tilstrekkelig	 laboratoriekapasitet	 til	
prøving	samt	et	tilstrekkelig	antall	behørig	kvalifiserte	og	erfarne	medarbeidere,	slik	at	den	offentlige	
kontrollen	og	kontrolloppgavene	kan	utføres	hensiktsmessig	og	effektivt,	 i	samsvar	med	artikkel	4	
nr.	2	bokstav	c)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,
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e)	 at	alle	vedkommende	myndigheter	har	anlegg	og	utstyr	 som	er	egnet	og	godt	vedlikeholdt,	 slik	at	
personalet	kan	foreta	den	offentlige	kontrollen	hensiktsmessig	og	effektivt,	i	samsvar	med	artikkel	4	
nr.	2	bokstav	d)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

f)	 at	den	rettslige	myndigheten	er	tilstrekkelig	til	å	foreta	offentlig	kontroll,	 i	samsvar	med	artikkel	4	
nr.	2	bokstav	e),	 idet	det	 tas	hensyn	til	kravene	i	artikkel	8	nr.	2	og	artikkel	54	og	55	i	 forordning	
(EF)	nr.	882/2004,	herunder	myndighet	til	å	besøke	lokaler,	undersøke	dyr,	planter,	produkter,	registre	
eller	andre	dokumenter,	også	i	elektronisk	form,	ta	prøver	samt	treffe	passende	tiltak	ved	mistanke	om	
eller	påvisning	av	manglende	overholdelse,	herunder	fastsette	sanksjoner	som	er	virkningsfulle,	står	
i	forhold	til	overtredelsen	og	virker	avskrekkende,

g)	 at	 det	 foreligger	 beredskapsplaner	 og	 at	 vedkommende	myndigheter	 er	 klare	 til	 å	 iverksette	 slike	
planer	dersom	det	oppstår	en	nødssituasjon,	 i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	2	bokstav	f)	 i	 forordning	
(EF)	nr.	882/2004,

h)	 at	de	driftsansvarlige	for	fôr-	og	næringsmiddelforetak	er	forpliktet	til	å	gjennomgå	enhver	inspeksjon	
som	 foretas	 i	 samsvar	 med	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004,	 og	 å	 bistå	 vedkommende	 myndighets	
personale	når	de	gjennomfører	sine	oppgaver,	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	2	bokstav	g)	i	forordning	
(EF)	nr.	882/2004.

3.10.		 UTDANNING AV PERSONALE SOM FORETAR OFFENTLIG KONTROLL

3.10.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	h)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler

«utdanning	av	personale	som	foretar	offentlig	kontroll	nevnt	i	artikkel	6».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse,	med	hensyn	til	kravene	i	artikkel	2	nr.	1	bokstav	i)	i	direktiv	2000/29/EF	
og	nr.	1	og	2	i	vedlegget	til	kommisjonsdirektiv	98/22/EF(1).

3.10.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Med	hensyn	 til	 fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	og	bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd	bør	
nasjonale	kontrollplaner	beskrive	de	systemer	eller	ordninger	som	er	innført	for	å	sikre	at	personale	som	
foretar	offentlig	kontroll	får,	eller	har	fått	utdanning	som	fastsatt	i	artikkel	6	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

For	 alle	 sektorer,	 herunder	 plantehelse,	 bør	 nasjonale	 kontrollplaner	 også	 beskrive	 ordningene	 som	
skal	 sikre	 at	 alt	 personale	 som	 foretar	 offentlig	 kontroll,	 har	 de	 kvalifikasjoner,	 den	utdanning	og	den	
kompetanse	som	trengs	for	å	foreta	slik	kontroll	på	en	effektiv	måte.

Med	hensyn	til	plantehelse	bør	nasjonale	kontrollplaner	særlig	beskrive	hvordan	kravene	i	artikkel	2	nr.	1	
bokstav	i)	i	direktiv	2000/29/EF	og	nr.	1	og	2	i	vedlegget	til	direktiv	98/22/EF	oppfylles.

Nasjonale	kontrollplaner	bør	for	alle	sektorer	beskrive	de	systemer	eller	ordninger	som	er	innført

a)	 for	å	identifisere	utdanningsbehovet	til	personalet	som	foretar	offentlig	kontroll,

b)	 for	å	gjennomføre	og	evaluere	utdanningen,

c)	 for	å	dokumentere	utdanningen	for	revisjonsformål.

Dokumentasjonen	 på	 utdanningen	 som	 gjennomføres	 av	 vedkommende	 myndigheter,	 bør	 omfatte	
opplysninger	om	kursets	emne	og	nivå,	antall	kursdager	og	antall	deltakere.	Opplysningene	bør	holdes	à	
jour	og	stilles	til	rådighet	i	forbindelse	med	revisjon	og	inspeksjon.

Ved	 delegering	 av	 offentlige	 kontrolloppgaver	 til	 kontrollorganer	 bør	 det	 sikres	 at	 kontrollorganenes	
personale	har	den	utdanning,	de	kvalifikasjoner	og	den	kompetanse	som	trengs	for	å	utføre	oppgavene	på	
en	effektiv	måte	(se	også	nr.	3.8.2).

(1)	 EFT	L	126	av	28.4.1998,	s.	26.
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3.11.		 DOKUMENTERTE RUTINER

3.11.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	i)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler

«de	dokumenterte	rutinene	nevnt	i	artikkel	8	og	9».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	 anvendelse	 på	 plantehelse,	 med	 hensyn	 til	 kravene	 i	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 og	 b)	 i	 vedlegget	 til	
kommisjonsdirektiv	98/22/EF.

3.11.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Med	 hensyn	 til	 fôrvare-	 og	 næringsmiddelregelverket	 og	 bestemmelsene	 om	 dyrs	 helse	 og	 velferd	
bør	 den	 nasjonale	 kontrollplanen	 beskrive	 de	 systemer	 eller	 ordninger	 som	 er	 innført	 for	 å	 sikre	 en	
effektiv	gjennomføring	av	kravene	i	artikkel	8	nr.	1	og	3	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	med	hensyn	til	
dokumenterte	rutiner	og	artikkel	9	i	nevnte	forordning	med	hensyn	til	rapporter	om	offentlig	kontroll.

For	plantehelse	bør	nasjonale	kontrollplaner	særlig	beskrive	de	systemer	eller	ordninger	som	er	innført	for	
å	sikre	en	effektiv	gjennomføring	av	nr.	1	bokstav	a)	og	b)	i	vedlegget	til	direktiv	98/22/EF.

3.11.2.1.	 Nasjonale	kontrollplaner	bør	for	alle	sektorer	beskrive	de	systemer	eller	ordninger	som	er	 innført	for	å	
sikre	at

a)	 de	relevante	dokumenterte	rutinene	er	lett	tilgjengelige	for

i)	 alt	personale	som	foretar	offentlig	kontroll,

ii)	 vedkommende	berørte	myndigheter,

iii)	 den	sentrale	vedkommende	myndighet,

iv)	 alle	organer	som	deltar	i	revisjoner,

v)	 Kommisjonen,	på	anmodning.

b)	 dokumenterte	rutiner	vurderes	og	ajourføres	med	passende	mellomrom.

Vedkommende	myndighet	bør	opprette	en	fullstendig	liste	eller	fortegnelse	over	de	dokumenterte	rutinene	
og	stille	listen/fortegnelsen	til	rådighet	i	forbindelse	med	revisjoner	og	inspeksjoner.

3.11.2.2.	 Nasjonale	 kontrollplaner	 bør	 for	 alle	 sektorer	 beskrive	 de	 systemer	 eller	 ordninger	 som	 er	 innført	
for	 å	 sikre	 at	 gjennomføringen	 og	 resultatene	 av	 den	 offentlige	 kontrollen	 registreres,	 som	 fastsatt	 i	
artikkel	9	nr.	1	og	2	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	og	at	de	registrerte	opplysningene	arkiveres	og	er	lett	
tilgjengelige	for

a)	 alt	personale	som	foretar	nevnte	offentlige	kontroll,

b)	 vedkommende	berørte	myndighet,

c)	 den	sentrale	vedkommende	myndighet,

d)	 alle	organer	som	deltar	i	revisjoner,

e)	 Kommisjonen,	på	anmodning.
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3.12.		 BEREDSKAPSPLANER

3.12.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	j)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«organiseringen	 og	 gjennomføringen	 av	 beredskapsplaner	 for	 nødssituasjoner	 i	 forbindelse	 med	
sykdommer	som	spres	med	dyr	eller	næringsmidler,	tilfeller	av	forurensning	av	fôrvarer	og	næringsmidler	
og	andre	risikoer	for	menneskers	helse».

3.12.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

	 Kravet	gjelder	ikke	offentlige	kontroller	med	hensyn	til	plantehelse.

3.12.2.1.	 Denne	 delen	 gjelder	 særlig	 beredskapsplanene	 omhandlet	 i	 artikkel	 4	 nr.	 2	 bokstav	 f)	 og	 artikkel	 13	
nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	men	også	annet	gjeldende	fellesskapsregelverk	inneholder	krav	om	
beredskapsplaner,	f.eks.:

a)	 rådsdirektiv	 2001/89/EF	 av	 23.	 oktober	 2001	 om	 fellesskapstiltak	 for	 bekjempelse	 av	 klassisk	
svinepest(1),

b)	 rådsdirektiv	 2003/85/EF	 av	 29.	 september	 2003	 om	 fellesskapstiltak	 for	 å	 bekjempe	 munn-	 og	
klovsyke,	 om	 oppheving	 av	 direktiv	 85/511/EØF	 og	 vedtak	 89/531/EØF	 og	 91/665/EØF,	 og	 om	
endring	av	direktiv	92/46/EØF(2),

c)	 rådsdirektiv	 92/119/EØF	 av	 17.	 desember	 1992	 om	 generelle	 fellesskapstiltak	 for	 bekjempelse	 av	
visse	dyresykdommer	og	særtiltak	med	hensyn	til	smittsomt	blæreutslett	hos	gris(3).

3.12.2.2.		 I	de	nasjonale	kontrollplanene	bør	følgende	angis:

a)	 alle	sektorer	som	det	foreligger	særlige	beredskapsplaner	for,

b)	 omfanget	av	hver	enkelt	beredskapsplan,

c)	 hvilke	organer	som	er	ansvarlig	for	utarbeidingen	og	ajourføringen	av	hver	enkelt	beredskapsplan,

d)	 de	 systemer	 eller	 ordninger	 som	 er	 innført	 for	 å	 formidle	 beredskapsplanene	 og	 for	 passende	
utdanning	med	tanke	på	gjennomføringen	av	dem.

Det	er	imidlertid	unødvendig	å	legge	ved	en	kopi	av	de	enkelte	beredskapsplanene.

Dersom	 det	 er	 hensiktsmessig,	 kan	 ordningene	 beskrives	med	 et	 organisasjonskart,	 en	 tabell	 eller	 i	 et	
annet	enkelt	format.

3.13.		 ORGANISERING AV SAMARBEID OG GJENSIDIG BISTAND

3.13.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	k)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler

«organiseringen	av	samarbeid	og	gjensidig	bistand».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse	med	hensyn	til	kravene	i	artikkel	12	nr.	4	annet	ledd,	artikkel	13c	nr.	2	
bokstav	c)	og	artikkel	16	nr.	1	og	2	i	direktiv	2000/29/EF.

(1)	 EFT	L	316	av	1.12.2001,	s.	5.
(2)	 EUT	L	306	av	22.11.2003,	s.	1.
(3)	 EFT	L	62	av	15.3.1993,	s.	69.
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3.13.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

3.13.2.1.		 Med	hensyn	til	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	bør	de	nasjonale	kontrollplanene

a)	 beskrive	de	generelle	ordningene	som	er	innført	for	å	sikre	at	kravene	i	artikkel	34-39	i	forordning	
(EF)	nr.	882/2004	oppfylles,

b)	 identifisere	de	utpekte	kontaktorganene	og	deres	respektive	ansvars-	eller	kompetanseområder.

3.13.2.2.	 Med	hensyn	til	dyrs	helse	(veterinær-	og	avlsbestemmelser)	bør	de	nasjonale	kontrollplanene	beskrive	de	
generelle	ordningene	som	er	innført	for	å	sikre	at	kravene	i	rådsdirektiv	89/608/EØF(1)	oppfylles.

3.13.2.3.	 Med	hensyn	 til	 plantehelse	 bør	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	beskrive	 ordningene	 som	er	 innført	 for	 å	
overholde	artikkel	12	nr.	4	annet	 ledd,	artikkel	13c	nr.	2	bokstav	c)	og	artikkel	16	nr.	1	og	2	i	direktiv	
2000/29/EF.

3.14.		 TILPASSING AV NASJONALE KONTROLLPLANER

3.14.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	3	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	inneholder	følgende	bestemmelse:

«De	flerårige,	nasjonale	kontrollplanene	kan	tilpasses	under	gjennomføringen.	Det	kan	gjøres	endringer	i	
lys	av	eller	for	å	ta	hensyn	til	faktorer	som

a)	 ny	lovgivning,

b)	 forekomst	av	nye	sykdommer	eller	andre	helserisikoer,

c)	 vesentlige	endringer	i	oppbygningen,	ledelsen	eller	driften	av	vedkommende	nasjonale	myndigheter,

d)	 resultatene	av	medlemsstatenes	offentlige	kontroll,

e)	 resultatene	av	fellesskapskontroller	foretatt	i	samsvar	med	artikkel	45,

f)	 eventuelle	endringer	i	retningslinjene	nevnt	i	artikkel	43,

g)	 vitenskapelige	funn,

h)	 resultatet	av	revisjoner	foretatt	av	en	tredjestat	i	en	medlemsstat.»

	 I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.14.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

	 Det	minnes	om	at	medlemsstatene	er	forpliktet	til	å	vurdere	tilpassinger	av	den	nasjonale	kontrollplanen	
under	gjennomføringen	i	lys	av	faktorene	omhandlet	i	artikkel	42	nr.	3,	artikkel	44	nr.	5	og	artikkel	45	
nr.	5	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	og	til	å	inkludere	eventuelle	senere	tilpassinger	i	den	årlige	rapporten	
som	er	fastsatt	i	artikkel	44	nr.	1	i	nevnte	forordning.

	 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	derfor	inneholde	opplysninger	om

a)	 framgangsmåten	for	vurderingen	av	den	nasjonale	kontrollplanen	som	bør	foretas	hvert	år	som	en	del	
av	utarbeidingen	av	den	årlige	rapporten	om	gjennomføringen	av	den	nasjonale	kontrollplanen,

(1)	 EFT	L	351	av	2.12.1989,	s.	34.
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b)	 hvordan	resultatet	av	revisjonen	av	vedkommende	nasjonale	myndigheter	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	6	
i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	skal	brukes	i	denne	framgangsmåten.

4.		 VEILEDNING OM FORMATET FOR ENKELTE, INTEGRERTE, FLERÅRIGE, NASJONALE 
KONTROLLPLANER

	 Med	henblikk	på	en	konsekvent	og	omfattende	 tilnærming	 til	 tilretteleggingen	og	gjennomføringen	av	
offentlige	kontroller	bør	den	enkle,	integrerte,	flerårige,	nasjonale	kontrollplanen	utarbeides	etter	følgende	
format.

4.1.		 TITTEL

	 Enkel,	integrert,	flerårig,	nasjonal	kontrollplan	framlagt	av	…	(medlemsstat)	for	tidsrommet	fra	…	til	…	
(planens	gyldighetsperiode).

4.2.		 KONTAKTPUNKT I MEDLEMSSTATEN (FOR KOMMUNIKASJON OM PLANEN)

Kontaktpunkt	 (kan	 være	 en	 enhet	 eller	 et	 kontor	 hos	 en	 navngitt	 forvaltning,	 og	 trenger	 ikke	 være	 en	 navngitt	
tjenestemann):

Adresse:

E-post:

Telefon:

Faks:

4.3.		 PLANENS INNHOLD

4.3.1.	 OVERORDNEDE	NASJONALE	STRATEGISKE	MÅL

4.3.2.	 UTPEKING	AV	VEDKOMMENDE	MYNDIGHETER,	NASJONALE	REFERANSELABORATORIER	
OG	KONTROLLORGANER

4.3.3.	 VEDKOMMENDE	 MYNDIGHETERS	 ORGANISERING	 OG	 LEDELSE	 AV	 OFFENTLIGE	
KONTROLLER

4.3.4.	 BEREDSKAPSPLANER	OG	GJENSIDIG	BISTAND

4.3.5.	 ORDNINGER	FOR	REVISJON	AV	VEDKOMMENDE	MYNDIGHETER

4.3.6.	 TILTAK	SOM	SKAL	SIKRE	OPPFYLLELSE	AV	KRITERIENE	FOR	ARBEIDET	I	FORORDNING	
(EF)	NR.	882/2004

4.3.7.	 VURDERING	OG	TILPASSING	AV	DEN	NASJONALE	KONTROLLPLANEN

4.3.1.		 OVERORDNEDE	NASJONALE	STRATEGISKE	MÅL

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.1 Nasjonale	kontrollplaner

Nr.	3.3 Strategiske	mål	for	nasjonale	kontrollplaner

Angi	strategiske	mål,	f.eks.

Mål	1

Mål	2

Mål	3	osv.
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4.3.2.		 UTPEKING	AV	VEDKOMMENDE	MYNDIGHETER,	NASJONALE	REFERANSELABORATORIER	
OG	DELEGERTE	KONTROLLORGANER

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.5 Utpeking	av	vedkommende	myndigheter

Nr.	3.8 Delegering	til	kontrollorganer

Utpekte	vedkommende	myndigheter	(utpeking,	oppbygning	og	organisering	på	nasjonalt	plan)

Gi	en	oversikt	over:

–	 Kompetanseområder/ansvarsområder

–	 Rapporterings-	og	kommunikasjonskanaler

Oppbygning,	ansvarsområder,	rapporterings-	og	kommunikasjonskanaler	osv.	kan	beskrives	ved	hjelp	av	
organisasjonskart	eller	tabeller.

Delegering	av	offentlige	kontrolloppgaver	til	kontrollorganer

Ansvarlig	vedkommende	
myndighet

Kontrollorganer	eller	eventuelt	
kategori	av	kontrollorgan

Delegerte	offentlige	
kontrolloppgaver

Beskriv	 ordningene	 som	 skal	 sikre	 at	 lovbestemmelsene	 om	 delegering	 av	 kontrolloppgaver	 til	
kontrollorganer	oppfylles.

Nasjonale	referanselaboratorier(1):

Dette	kravet	gjelder	ikke	offentlige	kontroller	med	hensyn	til	plantehelse.

Nasjonale	referanselaboratorier Ansvarlig	vedkommende	
myndighet

Tildelte	analyseaktiviteter

Beskriv	kvalitetskontroll-	eller	kvalitetsstyringssystemene	ved	hvert	nasjonale	referanselaboratorium.

Beskriv	 ordningene	 for	 å	 planlegge	 og	 gjennomføre	 egnethetsprøvinger/ringprøvinger	 og	 eventuelt	
hvilket	program	for	egnethetsprøvinger/ringprøvinger	som	skal	anvendes	under	gjennomføringen	av	den	
nasjonale	kontrollplanen.

Beskriv	ordningene	som	skal	sikre	at	de	nasjonale	referanselaboratoriene	som	er	utpekt	 i	samsvar	med	
artikkel	33	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	oppfyller	og	drives	i	samsvar	med	kravene	i	artikkel	33	
i	forordningen.

(1)	 Nasjonale	referanselaboratorier	er	ikke	påkrevd	i	bestemmelsene	om	plantehelse.
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4.3.3.		 VEDKOMMENDE	 MYNDIGHETERS	 ORGANISERING	 OG	 LEDELSE	 AV	 OFFENTLIGE	
KONTROLLER

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.2 Generelle	krav	til	nasjonale	kontrollplaner

Nr.	3.4 Inndeling	i	risikokategorier

Nr.	3.6 Generell	organisering	og	ledelse

Nr.	3.7 Kontrollordninger	og	samordning	av	aktiviteter

Nr.	3.9 Oppfyllelse	av	kriterier	for	arbeidet

Nr.	3.10 Utdanning	av	personale	som	foretar	offentlig	kontroll

Nr.	3.11 Dokumenterte	rutiner

Vedkommende	myndighet	(utfylles	for	hver	utpekt	vedkommende	myndighet;	opplysningene	kan	likevel	
sammenstilles	på	nasjonalt	eller	regionalt	plan	for	samme	kategori	av	regionale	eller	lokale	vedkommende	
myndigheter).

Beskriv	følgende:

–	 den	interne	organiseringen	og	oppbygningen	i	generelle	trekk

–	 menneskelige	ressurser	som	er	tilgjengelige	for	gjennomføring	av	offentlig	kontroll	(heltidsekvivalenter)

–	 ressurser	til	støtte	for	offentlig	kontroll

–	 laboratorieanlegg

–	 andre	ressurser/infrastruktur

alt	etter	hva	som	er	relevant

Opplysningene	 om	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 gis	 for	 hver	 sektor	 (næringsmidler/fôrvarer/dyrs	
helse/dyrs	velferd/plantehelse),	f.eks.	på	følgende	måte:

Sektor	(dvs.	næringsmidler/fôrvarer/dyrs	helse/dyrs	velferd/plantehelse,	alt	etter	hva	som	er	relevant).

Sentrale	vedkommende	myndigheter	(SVM)

Vedkommende	myndighet	VM	1

Vedkommende	myndighet	VM	2

osv.

Regionale	(f.eks.	forbundsstat/provins)	vedkommende	myndigheter	(RVM)

Vedkommende	myndighet	RVM	1,	2,	3	…,	og/eller

Vedkommende	myndighet	«RVM	kategori	1,	2,	3	…»

osv.

Lokale	(f.eks.	distrikt/kommune)	vedkommende	myndigheter	(LVM)
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Vedkommende	myndighet	LVM	1	eller	kategori	1

Vedkommende	myndighet	LVM	2	eller	kategori	2

osv.

Laboratorier	(bortsett	fra	nasjonale	referanselaboratorier):

Beskriv	framgangsmåtene	for

–	 utpeking	av	laboratorier

–	 sikring	av	at	gjeldende	krav	til	offisielle	laboratorier	oppfylles

kontrollordninger	(etter	sektor,	herunder	eventuelle	gjennomgående	ordninger).

	 Beskriv	følgende	for	hver	sektor:

–	 hvilke	kontrollmetoder	og	–teknikker	som	brukes,	og	når	de	brukes

–	 kontrollprioriteringer	og	fordeling	av	ressurser	samt	forholdet	til	inndeling	i	risikokategorier

–	 verifisering	av	planlagte	tiltak,	herunder	rapporteringsordninger

–	 ordninger	for	bruk	av	gjennomgående	lovbestemmelser	innenfor	ulike	sektorer/undersektorer

–	 hvordan	eventuelle	særlige	kontrollplaner	eller	–programmer	som	er	påkrevd	i	henhold	til	Fellesskapets	
regelverk,	er	integrert	i	kontrollordningene	for	de	berørte	sektorene	eller	undersektorene.

1.	 Kontrollordning	for	næringsmiddelregelverket

2.	 Kontrollordning	for	fôrvareregelverket

3.	 Kontrollordning	for	bestemmelsene	om	dyrs	helse

4.	 Kontrollordning	for	bestemmelsene	om	dyrs	velferd

5.	 Kontrollordning	for	bestemmelsene	om	plantehelse

I	forbindelse	med	kontrollordningene	beskrives	tiltakene

–	 for	å	håndtere	samordningen	mellom	vedkommende	myndigheter	med	sammenfallende	ansvarsområder

–	 for	 å	 sikre	 et	 effektivt	 og	 hensiktsmessig	 samarbeid	 både	 internt	 hos	 og	 mellom	 vedkommende	
myndigheter

–	 for	å	sikre	at	alle	områder	der	det	er	behov	for	samordning	og	samarbeid	både	internt	hos	og	mellom	
vedkommende	myndigheter,	omfattes.

Utdanningstiltak	 (kan	 eventuelt	 beskrives	 for	 hver	 vedkommende	 myndighet	 eller	 kategori	 av	
vedkommende	myndighet	dersom	det	dreier	seg	om	likeverdige	ordninger).	(Dersom	det	er	hensiktsmessig,	
kan	utdanningstiltakene	beskrives	sektorvis).
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Beskriv	ordningene

–	 for	å	identifisere	utdanningsbehovet

–	 for	å	gjennomføre	en	eller	flere	utdanningsplaner

–	 for	å	registrere	og	evaluere	utdanningstiltak.

4.3.4.		 BEREDSKAPSPLANER	OG	GJENSIDIG	BISTAND

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.12 Beredskapsplaner

Nr.	3.13 Organisering	av	samarbeid	og	gjensidig	bistand

Denne	delen	bør	fylles	ut	på	nasjonalt	plan.

Beredskapsplaner:	(gjelder	ikke	plantehelse)

Beskriv	følgende:

–	 sektorer/emner/områder	som	det	foreligger	beredskapsplaner	for

–	 omfanget	av	hver	beredskapsplan

–	 ansvarlig(e)	vedkommende	myndighet(er)

–	 formidlings-	og	utdanningsordninger	for	å	sikre	en	effektiv	gjennomføring,	herunder	simuleringsøvelser.

Ordninger	for	gjensidig	bistand:

Kontaktorgan(er) Ansvarsområde

4.3.5.		 ORDNINGER	 FOR	 REVISJON	 AV	 VEDKOMMENDE	 MYNDIGHETER	 (GJELDER	 IKKE	
PLANTEHELSE)

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.6 Generell	organisering	og	ledelse

Beskriv	ordningene

–	 for	interne	eller	eksterne	revisjoner	av	vedkommende	myndigheter,	herunder	hvor	ofte	de	skal	foretas	
og	hvilken	type	det	skal	være

–	 for	å	sikre	at	vedkommende	myndigheter	treffer	egnede	tiltak	i	lys	av	resultatene	etter	revisjonene

–	 for	 å	 sikre	 at	 disse	 revisjonene	 blir	 gjenstand	 for	 uavhengig	 gransking	 og	 gjennomføres	 på	 en	
oversiktlig	måte.

4.3.6.		 TILTAK	SOM	SKAL	SIKRE	OPPFYLLELSE	AV	KRITERIENE	FOR	ARBEIDET	I	FORORDNING	
(EF)	NR.	882/2004	(GJELDER	IKKE	PLANTEHELSE)

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.9 Oppfyllelse	av	kriterier	for	arbeidet

Nr.	3.11 Dokumenterte	rutiner
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Beskriv	ordningene	som	skal	sikre	følgende:

–	 at	de	offentlige	kontrollene	er	upartiske,	av	god	kvalitet	og	enhetlige

–	 at	personalet	ikke	har	interessekonflikter

–	 tilstrekkelig	laboratoriekapasitet

–	 tilstrekkelig	antall	behørig	kvalifiserte	og	erfarne	medarbeidere

–	 egnede	anlegg	og	egnet	utstyr

–	 tilstrekkelig	rettslig	myndighet

–	 at	driftsansvarlige	for	næringsmiddel-	og	fôrforetak	samarbeider	med	personalet	som	foretar	offentlig	
kontroll

–	 at	dokumenterte	rutiner	er	tilgjengelige

–	 at	det	føres	et	register.

4.3.7.		 VURDERING	OG	TILPASSING	AV	DEN	NASJONALE	KONTROLLPLANEN

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.14 Tilpassing	av	nasjonale	kontrollplaner

	 Beskriv	framgangsmåten	som	benyttes	når	den	enkelte,	integrerte,	flerårige,	nasjonale	kontrollplanen	skal	
vurderes.

5.		 VEILEDNING OM OMFANGET AV ENKELTE, INTEGRERTE, FLERÅRIGE, NASJONALE 
KONTROLLPLANER

	 Ordningene	for	alle	offentlige	kontroller	som	omfattes	av	virkeområdet	for	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	
bør	 inngå	 i	 den	 nasjonale	 kontrollplanen.	 Tabellene	 nedenfor	 angir	 hvilke	 deler	 av	 regelverket/hvilke	
områder	som	bør	inngå	i	planen.	Oversikten	er	ikke,	og	skal	ikke	oppfattes	som,	en	uttømmende	liste	over	
alle	de	berørte	emnene	i	regelverket.	I	den	nasjonale	kontrollplanen	bør	det	tas	hensyn	til	kravene	både	i	
det	grunnleggende	regelverket	og	i	gjennomføringstiltakene.

BESTEMMELSENE OM DYRS HELSE OMFATTER

Levende dyr Akvakultur

Storfe

Dyr	av	hestefamilien

Sauer	og	geiter

Svin

Fjørfe	og	rugeegg

Kjæledyr

Andre,	f.eks.	viltlevende	pattedyr

Sæd, egg og embryoer Storfe

Dyr	av	hestefamilien

Sauer	og	geiter

Svin
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Dyresykdommer Kontrolltiltak

–	 spesielle	sykdommer

–	 allment

Utrydding	og	overvåking

System	for	melding	av	dyresykdommer

ANIMO/TRACES

Forflytning	og	sporing	av	dyr

Fellesskapets	referanselaboratorier

Animalske biprodukter:

Identifisering av dyr Storfe

Dyr	av	hestefamilien

Sauer	og	geiter

Svin

Kjæledyr

Importkontroll Alle	ovennevnte	kategorier

BESTEMMELSENE OM DYRS VELFERD OMFATTER
Velferd på driftsenheten

Velferd under transport

Velferd ved slakting

BESTEMMELSENE OM PLANTEHELSE OMFATTER

Skadelige organismer (i henhold til rådsdirektiv 
2000/29/EF)

Kontrolltiltak	i	henhold	til	rådsdirektiv	2000/29/
EF

NÆRINGSMIDDEL- OG FÔRVAREREGELVERKET OMFATTER

Allment næringsmiddel- og fôrvareregelverk Driftsansvarliges	ansvarsområder	og	rutiner

Offentlige	kontroller

Sporbarhet

Hurtigvarslingssystem

Importkontroll

Merking av næringsmidler og ernæring Generell	merking	av	næringsmidler

Ernærings-	og	helsepåstander

Deklarasjon	av	næringsinnhold

Naturlig	mineralvann

Kosttilskudd

Tilsetting	av	vitaminer	og	mineraler

Næringsmidler	 til	 bruk	 ved	 spesielle	
ernæringsmessige	behov

Næringsmidler	beregnet	på	spedbarn	og	småbarn

Næringsmidler	med	sikte	på	vekttap

Særskilte	 næringsmidler	 (næringsmidler	 til	
spesielle	medisinske	formål)
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Hygiene (alle næringsmidler) Næringsmiddelhygiene	 (generelt	 for	 alle	 sektorer	
og	varer)

–	 primærproduksjon

–	 bearbeiding

–	 framstilling

–	 oppbevaring

–	 distribusjon

–	 transport

–	 detaljhandel

Prøvetaking	og	analyse

Godkjenning	av	virksomheter

Biologisk sikkerhet Salmonella	og	sykdommer	som	overføres	gjennom	
næringsmidler

Næringsmiddelhygiene	 (næringsmidler	 av	
animalsk	opprinnelse)

–	 kjøtt/kjøttprodukter/bearbeidet	 kjøtt	 osv.	
(herunder	fjørfekjøtt)

–	 kjøtt/kjøttprodukter/bearbeidet	 kjøtt	 osv.	 fra	
vilt

–	 melk	og	melkeprodukter

–	 egg	og	eggprodukter

–	 fisk/fiskeprodukter

–	 akvakultur

–	 muslinger

–	 andre	produkter

TSE

Animalske	biprodukter	(også	et	dyrehelsespørsmål)

Kjemisk sikkerhet Tilsetningsstoffer	i	næringsmidler

Aromastoffer	i	næringsmidler

Nye	næringsmidler

Forurensende	stoffer

Reststoffer

–	 legemidler

–	 plantevernmidler

Hormoner/forbudte	stoffer	i	produkter	av	animalsk	
opprinnelse

Prøvetaking	og	analyse

Materialer	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler

Fellesskapets referanselaboratorier Laboratorier	for	både	kjemisk	og	biologisk	analyse

Bestråling Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	1999/2/EF

Bioteknologi Genmodifiserte	næringsmidler	og	fôrvarer

Genmodifiserte	planter	og	frø

Annet næringsmiddelregelverk Økologisk	landbruk

Garanterte	 tradisjonelle	 spesialiteter	 av	
landbruksvarer	og	næringsmidler

Geografiske	betegnelser	og	opprinnelsesbetegnelser	
for	landbruksvarer	og	næringsmidler

Bedrageri F.eks.	 falsk	 eller	misvisende	merking/påstand	 om	
kvalitet	eller	sammensetning

F.eks.	forfalskning	av	næringsmidler	eller	fôrvarer
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Fôrvarer Fôrmidler

Merking	av	fôr

Visse	 produkter	 som	 benyttes	 i	 fôrvarer	 —	
«bioproteiner»	(rådsdirektiv	82/471/EØF(1))

Tilsetningsstoffer	i	fôrvarer

Fôrblandinger	(herunder	fôr	til	kjæledyr)

Fôrvarer	 beregnet	 på	 spesielle	 ernæringsmessige	
behov

Medisinfôr

Uønskede	stoffer

Prøvetakings-	og	analysemetoder

Forbudte	stoffer

Fôrhygiene

(1)	 Rådsdirektiv	82/471/EØF	av	30.	juni	1982	om	visse	stoffer	som	brukes	i	fôrvarer	(EFT	L	213	av	21.7.1982,	s.	8).


