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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(*) 

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 47 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 oppretter en ramme for offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet for å sikre at 

Unionens næringsmiddel- og fôrvareregelverk brukes korrekt. Denne rammen omfatter offentlig kontroll av dyr og varer 

som innføres til Unionen fra tredjestater. 

2) Forordning (EU) 2017/625 krever for visse kategorier av dyr og varer, at hver forsendelse gjøres til gjenstand for 

offentlig kontroll på utpekte grensekontrollstasjoner for første ankomst til Unionen, på grunn av den risikoen disse 

kategoriene av dyr og varer kan utgjøre for menneskers og dyrs helse. 

3) I tillegg til de kategoriene av forsendelser som allerede er oppført i forordning (EU) 2017/625, bør næringsmidler som 

inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte 

produkter), samt høy og halm, gjennomgå offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene ettersom de også kan utgjøre en 

risiko for menneskers og dyrs helse. 

4) Forordning (EU) 2017/625 bør derfor endres. 

5) 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 

I artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 skal bokstav b) lyde: 

«b) Produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale og animalske biprodukter, høy og halm og næringsmidler som 

inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse («sammensatte 

produkter»).» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 25.3.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 279/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 10. 

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 
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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 14. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 14. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


