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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 

 __________  


