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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2129 

av 25. november 2019 

om fastsettelse av regler for en ensartet anvendelse av hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av 

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

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

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

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

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

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

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 54 nr. 3 første ledd bokstav a) og c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for hvordan vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal gjennomføre 

offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen, for å verifisere overholdelsen av Unionens regelverk for den 

landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. 

2) Artikkel 54 nr. 3 i forordning (EU) 2017/625 gir Kommisjonen myndighet til å fastsette regler for en ensartet 

anvendelse av passende hyppighet av identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av de kategoriene av dyr og 

varer som er nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) og b) i nevnte forordning. Derfor bør hyppigheten av identitetskontroll 

og fysisk kontroll fastsettes på grunnlag av den risikoen hvert dyr, hver vare eller hver kategori av dyr eller varer utgjør 

for menneskers eller dyrs helse, for plantehelsen eller dyrevelferden eller, når det gjelder genmodifiserte organismer, for 

miljøet. 

3) For å sikre at den hyppigheten av fysisk kontroll som kreves i henhold til denne forordningen, overholdes på en ensartet 

måte, bør det i denne forordningen fastsettes bestemmelser om å bruke informasjonsstyringssystemet for offentlig 

kontroll (IMSOC) nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625 til å velge ut forsendelser til fysisk kontroll. 

4) Hyppigheten fastsatt i samsvar med denne forordningen bør gjelde for dyr og varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) 

og b) i forordning (EU) 2017/625 som er beregnet på å bringes i omsetning. Hyppigheten av de fysiske kontrollene som 

utføres på grensekontrollstasjonene for å kontrollere samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/848(2), bør bestemmes i samsvar med artikkel 45 nr. 5 i nevnte forordning. 

5) Rådsdirektiv 91/496/EØF(3) fastsetter regler for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til Unionen 

fra tredjestater. Artikkel 4 i nevnte direktiv fastsetter at hver enkelt forsendelse av dyr bør gjennomgå identitetskontroll 

og fysisk kontroll.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 12.12.2019, s. 122 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2020 av  

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

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

og om oppheving av forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 av 14.6.2018, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til 

Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56). 
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6) Direktiv 91/496/EØF oppheves ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra 14. desember 2019. Idet det tas hensyn 

til den risikoen visse kategorier av dyr utgjør for menneskers eller dyrs helse eller for dyrevelferden, bør den samme 

hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll fortsatt gjelde for dyr som innføres til Unionen fra tredjestater, som 

dem som er fastsatt i eller i samsvar med direktiv 91/496/EØF. 

7) For å sikre at den offentlige kontrollen er effektiv, bør identitetskontrollen og den fysiske kontrollen utføres på en slik 

måte at det ikke er mulig for den driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen, å forutsi om en bestemt forsendelse 

vil bli omfattet av fysisk kontroll. 

8) Artikkel 3 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130(4) fastsetter nærmere regler for identitetskontroll 

av varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, avhengig av om forsendelsen omfattes av 

fysisk kontroll eller ikke. 

9) Referansekriteriene for å bestemme standardhyppigheten av den identitetskontrollen og fysiske kontrollen som foretas 

av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og 

sammensatte produkter, bør fastsettes idet det tas hensyn til opplysninger om risikoene forbundet med kategoriene av 

dyr eller varer og tilgjengelige vitenskapelige vurderinger. 

10) På grunnlag av opplysninger som Kommisjonen har samlet inn i samsvar med artikkel 125 nr. 1 i forordning (EU) 

2017/625 om resultatene av kontroller som er gjennomført av Kommisjonens sakkyndige i tredjestater i samsvar med 

artikkel 120 nr. 1 i nevnte forordning, og av opplysninger som er samlet inn via IMSOC, bør det være mulig å endre 

hyppigheten av fysisk kontroll som følger av referansekriteriene. 

11) For å sikre at den offentlige kontrollen er effektiv, bør hyppigheten som bestemmes i samsvar med denne forordningen, 

gjøres tilgjengelig via IMSOC. 

12) For visse tredjestater som Unionen har inngått avtaler om veterinær likeverdighet med, er det hensiktsmessig å redusere 

hyppigheten av fysisk kontroll av visse produkter, idet det tas hensyn til blant annet anvendelsen av prinsippet om 

regionalisering ved dyresykdommer og andre veterinære prinsipper. Derfor bør hyppigheten av fysisk kontroll angitt i 

disse veterinæravtalene gjelde for denne forordningens formål. 

13) Kommisjonsvedtak 94/360/EF(5) fastsetter mindre hyppig fysisk kontroll for visse kategorier av varer som omfattes av 

veterinærkontroll. Ettersom denne forordningen fastsetter bestemmelser på de områdene som omfattes av vedtak 

94/360/EF, bør nevnte vedtak oppheves med virkning fra den datoen som er angitt i denne forordningen. 

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

få anvendelse fra samme dato. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter regler for en ensartet anvendelse av passende hyppighet av identitetskontroll og fysisk kontroll av 

forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) og b) i forordning (EU) 2017/625 som er beregnet på å bringes i 

omsetning.  

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av 25. november 2019 om fastsettelse av nærmere regler for de oppgavene som 

skal utføres under og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjonene (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 128). 

(5) Kommisjonsvedtak 94/360/EF av 20. mai 1994 om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra 

tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF (EFT L 158 av 25.6.1994, s. 41). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1. «hyppighet» den minste prosentandelen av det antallet forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 1, bestemt i samsvar 

med denne forordningen, som ankommer grensekontrollstasjonen i et bestemt tidsrom, som vedkommende myndigheter 

skal utføre identitetskontroll og fysisk kontroll av, 

2. «IMSOC» informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 3 

Utvelging av forsendelser til fysisk kontroll 

1. Vedkommende myndigheter skal velge ut forsendelser til fysisk kontroll etter følgende framgangsmåte: 

a) Et tilfeldig utvalg av en forsendelse som genereres automatisk i IMSOC. 

b) Vedkommende myndigheter kan beslutte å velge ut forsendelsen i samsvar med bokstav a) eller velge ut en annen 

forsendelse med varer av samme kategori og samme opprinnelse. 

2. For hver forsendelse som velges ut til fysisk kontroll i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, skal vedkommende 

myndigheter foreta identitetskontroll som nevnt i artikkel 3 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130. 

Artikkel 4 

Hyppighet av identitetskontroll og fysisk kontroll 

1. Vedkommende myndigheter skal foreta identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av dyr, produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter med den 

hyppigheten som er bestemt i samsvar med artikkel 5. 

2. For tredjestater oppført i vedlegg II som Unionen har inngått avtaler om likeverdighet med, skal fysisk kontroll utføres i 

samsvar med den hyppigheten som er fastsatt i nevnte avtaler. 

Artikkel 5 

Bestemmelse og endring av hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr, produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter 

1. Standardhyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 1 er fastsatt i 

vedlegg I til denne forordningen på grunnlag av de vitenskapelige vurderingene og opplysningene nevnt i artikkel 54 nr. 3 

første ledd bokstav a) v) og vi) i forordning (EU) 2017/625. 

2. Hyppigheten av fysisk kontroll av bestemte varer fra en bestemt tredjestat kan økes dersom det fastslås alvorlige mangler 

på grunnlag av 

a) opplysninger som er samlet inn i samsvar med artikkel 125 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, eller 

b) resultatet av kontroll gjennomført av Kommisjonens sakkyndige i samsvar med artikkel 120 nr. 1 i forordning (EU) 

2017/625. 

I så fall skal hyppigheten bestemt i samsvar med nr. 1 økes til neste høyere standardhyppighet fastsatt i vedlegg I, eller til 

en hyppighet på 50 % dersom hyppigheten som gjelder for den særlige kategorien av varer, er på 30 %, 
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3. Hyppigheten av fysisk kontroll skal økes fra standardhyppigheten bestemt i samsvar med nr. 1 til neste høyere 

standardhyppighet fastsatt i vedlegg I, eller til en hyppighet på 50 % dersom hyppigheten som gjelder for den særlige 

kategorien av varer, er på 30 %, dersom data og opplysninger som er samlet inn via IMSOC, for bestemte varer fra en bestemt 

tredjestat angir at nivået av manglende samsvar med hensyn til fysisk kontroll i de siste tolv månedene for samme kategori av 

varer overstiger 30 % av gjennomsnittet av manglende samsvar for samme kategori av varer fra alle tredjestater. 

4. Dersom kriteriene nevnt i nr. 2 eller nr. 3 ikke lenger er oppfylt, skal hyppigheten reduseres til den respektive 

standardhyppigheten fastsatt i vedlegg I. 

5. Kommisjonen skal gjøre hyppigheten bestemt i samsvar med denne artikkelen tilgjengelig for vedkommende myndigheter 

og driftsansvarlige via IMSOC. 

Artikkel 6 

Oppheving 

Vedtak 94/360/EF oppheves fra 14. desember 2019. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 25. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Referansekriterier for bestemmelse av standardhyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av 

dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm 

og sammensatte produkter 

Referansekriterier for bestemmelse av standardhyppighet av identitetskontroll og fysisk 

kontroll 
Standardhyppighet som gjelder for 

Risikokategori Kategori av dyr eller varer(*) identitetskontroll fysisk kontroll 

I Dyr 100 % 100 % 

II − Kvernet kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt og tilberedt kjøtt til 

konsum 

− Fjørfekjøtt til konsum 

− Kaninkjøtt, viltkjøtt og kjøttprodukter av dette til konsum 

− Egg til konsum 

− Eggprodukter til konsum som oppbevares fryst eller kjølt 

− Melk til konsum 

− Melkeprodukter og råmelkbaserte produkter til konsum som 

oppbevares fryst eller kjølt 

− Fiskerivarer fra akvakultur og muslinger til konsum, som ikke 

er i hermetisk lukkede beholdere beregnet på å gjøre dem 

stabile ved omgivelsestemperatur 

− Animalske biprodukter og avledede produkter til bruk i fôr til 

produksjonsdyr 

100 % 30 % 

III − Kjøtt, unntatt kjøtt nevnt i kategori II, og kjøttprodukter fra slikt 

kjøtt til konsum 

− Smeltet animalsk fett og fettgrever til konsum 

− Produkter av fjørfekjøtt til konsum 

− Eggprodukter til konsum, unntatt dem som er nevnt i kategori II 

− Melkeprodukter og råmelkbaserte produkter til konsum, unntatt 

dem som er nevnt i kategori II 

− Fiskerivarer, unntatt dem som er nevnt i kategori II 

− Honning og andre biavlsprodukter til konsum 

− Sammensatte produkter 

− Rugeegg 

− Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, framstilt av 

animalske biprodukter 

− Froskelår og snegler til konsum 

− Insekter til konsum 

100 % 15 % 

IV − Gelatin og kollagen til konsum 

− Dyretarmer 

− Sæd og embryoer 

− Animalske biprodukter og avledede produkter, unntatt dem som 

er nevnt i kategori II og kategori III 

100 % 5 % 

V − Høyt foredlede produkter til konsum 

− Høy og halm 

− Andre varer enn dem som er nevnt i kategori II, kategori III og 

kategori IV 

100 % 1 % 

(*) Hyppigheten av fysisk kontroll av forsendelser av vareprøver skal være i samsvar med beskrivelsen av kategoriene av varer fastsatt i dette 

vedlegget. 
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VEDLEGG II 

Liste over visse tredjestater nevnt i artikkel 4 nr. 2 og hyppighet av fysisk kontroll 

1. New Zealand 

Når det gjelder New Zealand, skal hyppigheten være som fastsatt i avtalen som ble godkjent ved rådsbeslutning 

97/132/EF(1) i form av brevveksling om midlertidig anvendelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og New 

Zealand om hygienetiltak ved handel med levende dyr og animalske produkter. 

2. Canada 

Når det gjelder Canada, skal hyppigheten være som fastsatt i vedlegg VIII til avtalen som ble godkjent ved rådsbeslutning 

1999/201/EF(2). 

3. Chile 

Når det gjelder Chile, skal hyppigheten være som fastsatt i avtalen om helse- og plantehelsetiltak som gjelder for handel 

med dyr og animalske produkter, planter, planteprodukter og andre varer samt dyrevelferd fastsatt i vedlegg IV til 

assosieringsavtalen som ble godkjent ved rådsbeslutning 2002/979/EF(3). 

 __________  

  

(1) Rådsbeslutning 97/132/EF av 17. desember 1996 om inngåelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og New Zealand om 

hygienetiltak ved handel med levende dyr og animalske produkter (EFT L 57 av 26.2.1997, s. 4). 

(2) Rådsbeslutning 1999/201/EF av 14. desember 1998 om inngåelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Canadas regjering om 

hygienetiltak for å verne menneskers og dyrs helse når det gjelder handel med levende dyr og animalske produkter (EFT L 71 av 

18.3.1999, s. 1). 

(3) Rådsbeslutning 2002/979/EF av 18. november 2002 om undertegning og midlertidig anvendelse av visse bestemmelser i avtalen om 

opprettelse av en assosiering mellom Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den annen 

side (EFT L 352 av 30.12.2002, s. 1). 


