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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.  



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/207 

 

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 

 _____  
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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 



   

 

N
r. 8

0
/2

1
4
 

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 

(%) 

– 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     



   

 

N
r. 8

0
/2

1
6
 

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 

    

– 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     
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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 

    

– 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 

   



   

 

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

2
7
 

 
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 
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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 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 

D
e
l 

II
: 

A
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s
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s
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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. 

 __________  


