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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2130

Nr. 80/305

2020/EØS/80/15

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(*)

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 52, 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)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 omfattes forsendelser av de kategoriene av dyr og varer som er nevnt i nevnte
forordnings artikkel 47 nr. 1, av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner der det foretas offentlig kontroll, med mindre
de er unntatt fra slik kontroll på grunnlag av artikkel 48 i nevnte forordning. Den offentlige kontrollen skal omfatte
dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll. For å sikre ensartet gjennomføring av artikkel 49, 50 og 51 i
forordning (EU) 2017/625 og effektiv gjennomføring av offentlig kontroll av de kategoriene av dyr og varer som er nevnt
ovenfor, bør det i denne forordningen fastsettes nærmere regler for gjennomføringen av dokumentkontroll,
identitetskontroll og fysisk kontroll på grensekontrollstasjonene.

3)

Reglene for de oppgavene som skal utføres under og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll på
grensekontrollstasjonene ved ankomst eller kontrollstedene, bør også få anvendelse på visse kategorier av næringsmidler og
fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av midlertidig strengere kontroll, andre vilkår for innførsel til Unionen og
nødtiltak fastsatt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625.

4)

Oppgavene som utføres under dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll før denne forordningens
anvendelsesdato, har vist seg å være effektive og sikrer et høyt nivå ved kontrollene. Derfor bør reglene fastsatt i denne
forordningen være basert på de samme prinsippene som kravene til gjennomføring av dokumentkontroll, identitetskontroll
og fysisk kontroll fastsatt i rådsdirektiv 91/496/EØF(2), 97/78/EF(3) og 2000/29/EF(4), kommisjonsforordning (EF)
nr. 136/2004(5) og (EF) nr. 282/2004(6) samt kommisjonsvedtak 97/794/EF(7).

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 12.12.2019, s. 128 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) 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).
(3) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som
innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9).
(4) Rådsdirektiv 2000/29/EF av 8. mai 2000 om beskyttelsestiltak mot innføring til Fellesskapet av organismer som er skadelige for planter
eller planteprodukter og spredning av dem i Fellesskapet (EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1).
(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved
Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater (EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11).
(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2004 av 18. februar 2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr
som innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11).
(7) Kommisjonsvedtak 97/794/EF av 12. november 1997 av 12. november 1997 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser til
rådsdirektiv 91/496/EØF med hensyn til veterinærkontroll av levende dyr som importeres fra tredjestater (EFT L 323 av 26.11.1997, s. 31).
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5)

Alle relevante dokumenter som skal ledsage forsendelser av kategoriene av dyr og varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 i
forordning (EU) 2017/625, bør kontrolleres for å sikre at de er basert på den relevante malen for dokumentet, at de
generelle kravene til utstedelse av sertifikater er oppfylt, og at de gir de garantiene som kreves i henhold til Unionens
regelverk eller gjeldende nasjonale regler.

6)

Når forsendelser av visse kategorier av varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 innføres til Unionen, er
det i Unionens regelverk fastsatt at det skal utføres laboratorieanalyser, laboratorieundersøkelser eller laboratoriediagnostisering, eller at transportmidlene skal forsegles for å sikre et høyt nivå for forbrukervern og forebygge risiko for
menneskers og dyrs helse og plantehelsen. I slike tilfeller bør resultatene fra laboratorieanalysene, -undersøkelsene eller
-diagnostiseringene eller forseglingsnumrene registreres i det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED –
Common Health Entry Document).

7)

For å sikre sporbarhet av dyr og varer som innføres til Unionen, bør originaleksemplaret og eventuelt en kopi av de
offisielle sertifikatene eller dokumentene oppbevares i et visst tidsrom på grensekontrollstasjonen for ankomst til
Unionen.

8)

Ettersom denne forordningen fastsetter bestemmelser på de områdene som omfattes av forordning (EF) nr. 136/2004 og
(EF) nr. 282/2004 og vedtak 97/794/EF, bør nevnte rettsakter oppheves med virkning fra denne forordningens
anvendelsesdato.

9)

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

10)

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 nærmere regler for de oppgavene som skal utføres under og etter dokumentkontrollen,
identitetskontrollen og den fysiske kontrollen nevnt i artikkel 49, 50 og 51 i forordning (EU) 2017/625 av forsendelser av de
kategoriene av dyr og varer som er nevnt i artikkel 47 nr. 1 i nevnte forordning.
Artikkel 2
Nærmere regler for dokumentkontroll
1. For hver forsendelse av dyr og varer nevnt i artikkel 1 skal vedkommende myndighet fastslå den tiltenkte bruken av
dyrene og varene i henhold til de offisielle sertifikatene, de offisielle attestasjonene og de andre dokumentene som ledsager
forsendelsen, samt forsendelsens bestemmelsessted som er angitt i disse sertifikatene, attestasjonene og dokumentene.
2. Vedkommende myndighet skal kontrollere alle offisielle sertifikater, offisielle attestasjoner og andre dokumenter nevnt i
artikkel 3 nr. 41 i forordning (EU) 2017/625, eller de elektroniske versjonene av dem som sendes inn via
informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC) nevnt i artikkel 131 i nevnte forordning eller via eksisterende
nasjonale systemer, for å sikre at
a) de er utstedt av vedkommende myndighet i tredjestaten, dersom det er relevant,
b) de oppfyller kravene fastsatt i artikkel 89 nr. 1 og artikkel 91 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 og i gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 90 i nevnte forordning,
c) de tilsvarer malen som er fastsatt i henhold til reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625,
d) opplysningene i sertifikatene eller dokumentene er i samsvar med reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU)
2017/625.
3. Vedkommende myndighet skal kontrollere at den driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen, har fylt ut den
relevante delen av CHED-dokumentet fullstendig og korrekt som fastsatt i artikkel 56 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, og at
opplysningene i det tilsvarer opplysningene som er gitt i de offisielle sertifikatene, offisielle attestasjonene og de andre
dokumentene som ledsager forsendelsen.
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Artikkel 3
Nærmere regler for identitetskontroll
1. Under identitetskontroll av forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 1 skal vedkommende myndighet kontrollere at
følgende elementer er i samsvar med opplysningene som er gitt i de offisielle sertifikatene, offisielle attestasjonene og de andre
dokumentene som ledsager forsendelsen:
a) Antall dyr, deres art, rase, kjønn, alder og kategori, dersom det er relevant.
b) Forsendelsens innhold.
c) Mengden i forsendelsen.
d) Riktige stempler og identifikasjonsmerker eller -koder, dersom det er relevant.
e) Identifikasjon av transportmiddelet, dersom det er relevant.
f)

Forseglinger på containere eller transportmidler, dersom det er relevant.

2. For forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter,
høy og halm og sammensatte produkter kan identitetskontrollen begrenses til nr. 1 bokstav e) og f) i følgende tilfeller:
a) Forsendelsene er ikke utvalgt til fysisk kontroll.
b) Forsendelsene er lastet i transportenheter som er lukket og låst med en forsegling.
c) Forseglingene på containerne eller transportmidlene er intakte og ikke manipulert.
d) Forseglingene på containerne eller transportmidlene er satt på av eller under tilsyn av vedkommende myndighet som
utsteder det offisielle sertifikatet.
e) Opplysningene som foreligger på forseglingene, er i samsvar med opplysningene som er gitt i det ledsagende offisielle
sertifikatet som kreves i henhold til reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625.
3. For forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter,
høy og halm og sammensatte produkter skal utvelgingen av kolli eller pakninger til identitetskontroll utgjøre 1 % av kolliene
eller pakningene i en forsendelse, men minst to og høyst ti kolli eller pakninger. Dersom vedkommende myndighet på grunnlag
av de utvalgte kolliene eller pakningene ikke kan fullføre identitetskontrollen, kan antall kolli eller pakninger økes for å foreta
en mer omfattende kontroll, og kan komme opp i det samlede antallet kolli eller pakninger i den aktuelle forsendelsen.
4.

For forsendelser av dyr skal identitetskontrollen være basert på følgende regler:

a) For dyr som Unionens regelverk krever individuell identifikasjon av, skal minst 10 % av dyrene, men minst ti dyr, velges ut
fra forsendelsen for å utgjøre et representativt utvalg. Dersom forsendelsen inneholder færre enn ti dyr, skal det utføres
identitetskontroll av hvert enkelt dyr i forsendelsen.
b) For dyr som Unionens regelverk ikke krever individuell identifikasjon av, skal merkingen kontrolleres på et representativt
antall pakninger eller containere.
c) Dersom resultatet av identitetskontrollen fastsatt i bokstav a) og b) ikke er tilfredsstillende, skal antall dyr som kontrolleres,
økes, og kan komme opp i det samlede antallet dyr i den aktuelle forsendelsen.
5. Forsendelsene skal være helt eller delvis losset fra transportmiddelet dersom det er nødvendig for å få full tilgang til hele
forsendelsen ved identitetskontrollen.
Artikkel 4
Nærmere regler for fysisk kontroll
1. Under fysisk kontroll av forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 1 skal vedkommende myndighet kontrollere at
forsendelsene er i samsvar med reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 som gjelder for de bestemte dyrene
eller varene, og med de særlige kravene fastsatt i de relevante offisielle sertifikatene, offisielle attestasjonene og andre
dokumenter.
2. Forsendelsene skal være helt eller delvis losset fra transportmiddelet dersom det er nødvendig for å få tilgang til hele
forsendelsen ved den fysiske kontrollen.
3.

Fysisk kontroll av dyr skal utføres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg I til denne forordningen.
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4. Fysisk kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter,
høy og halm og sammensatte produkter og av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som skal omfattes av
midlertidig strengere kontroll, andre vilkår for innførsel til Unionen og nødtiltak fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 47
nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625, skal utføres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg II til denne
forordningen.
5. Laboratorieundersøkelser for å påvise fare ved produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske
biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter skal utføres i samsvar med overvåkingsplanen nevnt i
nr. 5 i vedlegg II.
6. Fysisk kontroll av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU)
2017/625 og som eventuelt omfattes av nødtiltak fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav e) i nevnte forordning,
skal utføres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg III til denne forordningen.
7. Følgende forsendelser av dyr kan bringes i omsetning før resultatene fra laboratorieundersøkelsene utført under den
fysiske kontrollen foreligger:
a) Forsendelser av hovdyr som det er tatt prøve av i samsvar med kravene til prøvetaking nevnt i del III i vedlegg I, dersom
det ikke mistenkes at disse hovdyrene utgjør noen umiddelbar fare for menneskers eller dyrs helse.
b) Forsendelser av andre dyr nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, dersom det ikke mistenkes at
disse dyrene utgjør noen umiddelbar fare for menneskers eller dyrs helse.
8. Forsendelser av varer som er undersøkt i henhold til overvåkingsplanen nevnt i nr. 5, og som ikke mistenkes å utgjøre
noen umiddelbar fare for menneskers eller dyrs helse, kan bringes i omsetning før resultatene fra laboratorieundersøkelsene
foreligger.
9. Dersom det tas prøve av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i
forordning (EU) 2017/625 med sikte på laboratorieanalyse under den fysiske kontrollen, og det ikke mistenkes noen umiddelbar
fare for plantehelsen, kan slike forsendelser bringes i omsetning før resultatene fra laboratorieundersøkelsene foreligger.
Artikkel 5
Oppgaver som skal utføres etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll
1.

Når kontrollen fastsatt i artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 er gjennomført, skal vedkommende myndighet

a) med et offisielt merke lukke og identifisere pakningene den har åpnet i forbindelse med identitetskontrollen og den fysiske
kontrollen,
b) i de tilfellene der Unionens regelverk krever det, forsegle transportmiddelet og angi forseglingsnummeret i CHEDdokumentet.
2. For forsendelser som det er tatt prøve av og som er brakt i omsetning før resultatene fra laboratorieundersøkelsene foreligger,
skal vedkommende myndigheter registrere alle resultater fra laboratorieanalyser, -undersøkelser eller -diagnostisering i CHEDdokumentet så snart de foreligger.
3. Originaleksemplaret av de offisielle sertifikatene eller dokumentene, eller de elektroniske versjonene av dem, nevnt i
artikkel 50 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 skal oppbevares av vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for
ankomst til Unionen i minst tre år fra datoen da forsendelsene fikk tillatelse til å innføres til Unionen.
Imidlertid kan originaleksemplaret av sertifikatet eller dokumentene for planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i
artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 lagres elektronisk, forutsatt at slike opplysninger er generert av
vedkommende myndighet på grunnlag av originaleksemplaret av sertifikatet eller dokumentene. I slike tilfeller skal
originalsertifikatet eller -dokumentet erklæres ugyldig eller tilintetgjøres av vedkommende myndighet.
4. Dersom reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625 ikke krever at originaleksemplaret av de offisielle
sertifikatene eller dokumentene framlegges for og oppbevares av vedkommende myndighet, skal en kopi av originaleksemplaret av
det offisielle sertifikatet eller dokumentet nevnt i artikkel 50 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 oppbevares på papir eller elektronisk
av vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen i minst tre år fra datoen da forsendelsene fikk
tillatelse til å innføres til Unionen eller til transport videre.
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Artikkel 6
Oppheving
1.

Forordning (EF) nr. 282/2004 og vedtak 97/794/EF oppheves fra 14. desember 2019.

2.

Forordning (EF) nr. 136/2004 oppheves fra 14. desember 2019.

Imidlertid får artikkel 9 i forordning (EF) nr. 136/2004 fortsatt anvendelse fram til 20. april 2021 med hensyn til listen over
stater som er godkjent og oppført i vedlegg V til nevnte forordning.
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

Nærmere regler for de oppgavene som skal utføres under fysisk kontroll av dyr nevnt i artikkel 4 nr. 3
I.

Kontroll med hensyn til dyrenes skikkethet til videre transport

1. Det skal foretas en samlet vurdering av alle dyr gjennom en visuell kontroll for å vurdere om de er skikket til videre
transport, idet det tas hensyn til lengden på den reisen som allerede er gjennomført, herunder de fôrings-, vannings- og
hvileordningene som er anvendt. Det skal tas hensyn til lengden på den reisen som gjenstår, herunder de fôrings-, vanningsog hvileordningene som er foreslått for denne delen av reisen.
2. Det skal kontrolleres at dyrenes transportmiddel og loggboken er i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1/2005( 1).
II.

Klinisk undersøkelse

1. Den kliniske undersøkelsen av dyrene skal bestå av en visuell undersøkelse av alle dyr og skal minst omfatte følgende:
a) En visuell undersøkelse av dyrene, herunder en samlet vurdering av deres helsetilstand, deres evne til å bevege seg fritt,
tilstanden på hud og slimhinner og eventuelle tegn på unormal utsondring.
b) Overvåking av åndedretts- og fordøyelsessystemet.
c) Tilfeldig overvåking av kroppstemperatur i tilfeller der det er påvist anomalier i samsvar med bokstav a) eller b).
d) Palpering i tilfeller der det er påvist anomalier i samsvar med bokstav a), b) eller c).
2. Forsendelser av dyr beregnet på avl eller produksjon skal omfattes av klinisk undersøkelse av minst 10 % av dyrene, men
minst ti dyr, som skal velges ut slik at de er representative for hele forsendelsen. Dersom forsendelsen inneholder færre enn
ti dyr, skal hvert enkelt dyr i forsendelsen kontrolleres.
3. Forsendelser av dyr beregnet på slakting skal omfattes av klinisk undersøkelse av minst 5 % av dyrene, men minst fem dyr,
som skal velges ut slik at de er representative for hele forsendelsen. Dersom forsendelsen inneholder færre enn fem dyr,
skal hvert enkelt dyr i forsendelsen kontrolleres.
4. Antall dyr som kontrolleres i samsvar med nr. 2 og 3, skal økes og kan komme opp i det samlede antallet dyr i den aktuelle
forsendelsen dersom den fysiske kontrollen som er utført, ikke har vært tilfredsstillende.
5. Dyrene oppført nedenfor skal ikke omfattes av individuell klinisk undersøkelse:
−

fjørfe,

−

fugler,

−

akvakulturdyr og all levende fisk,

−

gnagere,

−

haredyr,

−

bier og andre insekter,

−

krypdyr og amfibier,

−

andre virvelløse dyr,

−

visse dyr til zoologiske hager eller sirkusdyr, herunder hovdyr som anses som farlige,

−

pelsdyr.

(1) 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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6. For dyr som er oppført i nr. 5, skal den kliniske undersøkelsen bestå av observasjon av helsetilstanden og atferden til hele
gruppen, eller til et representativt antall dyr. Dersom den kliniske undersøkelsen nevnt ovenfor avdekker en anomali, skal
det foretas en grundigere klinisk undersøkelse, herunder prøvetaking, dersom det er relevant.
7. Når det gjelder levende fisk, krepsdyr og bløtdyr eller dyr som skal til vitenskapelige forskningssentre og har en bekreftet
særlig helsetilstand, som transporteres i forseglede beholdere under kontrollerte miljøforhold, skal det foretas klinisk
undersøkelse og prøvetaking bare dersom det anses at det kan foreligge en bestemt risiko på grunn av de aktuelle artene
eller på grunn av deres opprinnelse, eller dersom det foreligger andre uregelmessigheter.
III. Prøvetakingsmetode for hovdyr
1. Når det gjelder forsendelser av hovdyr, skal prøvetaking med sikte på å kontrollere samsvar med helsekravene fastsatt i de
offisielle sertifikatene eller dokumentene som ledsager forsendelsen, eller i de elektroniske versjonene av dem, foretas på
følgende måte:
a) Minst 3 % av forsendelsene som har ankommet grensekontrollstasjonen hver måned, skal omfattes av serologisk
prøvetaking, unntatt registrerte hester som definert i artikkel 2 bokstav c) i Kommisjonens gjennomføringsforordning
(EU) 2018/659(2), og skal ledsages av et individuelt helsesertifikat som attesterer at dyrehelsekravene fastsatt i nevnte
gjennomføringsforordning er oppfylt. Det skal tas prøve av minst 10 % av dyrene i hver forsendelse, men minst fire
dyr. Dersom vedkommende myndighet har grunn til å mistenke at denne prøvetakingen ikke er entydig, skal
prosentandelen økes og kan komme opp i det samlede antallet dyr i den aktuelle forsendelsen.
b) Etter en risikovurdering fra den offentlige veterinæren, eller dersom det er fastsatt i Unionens regelverk, kan de
nødvendige prøvene tas fra et hvilket som helst dyr i en forsendelse som framvises for offentlig kontroll.
c) De nødvendige laboratorieundersøkelsene, som gjennomføres med sikte på å kontrollere om dyrehelsekravene er
oppfylt eller eventuelt om det forekommer restmengder og forurensende stoffer, skal foretas umiddelbart.
_____

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 av 12. april 2018 om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av
hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (EUT L 110 av 30.4.2018, s. 1).
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VEDLEGG II

Nærmere regler for de oppgavene som skal utføres under fysisk kontroll av varer nevnt i artikkel 4 nr. 4

1. Vedkommende myndighet skal utføre fysisk kontroll for å kontrollere
a) at transportvilkårene har sikret riktig oppbevaring av varene, idet det tas hensyn til varenes formål,
b) at temperaturområdet under transport som kreves i henhold til Unionens regelverk, ble opprettholdt, og at det ikke
forekom mangler eller brudd i kjølekjeden, ved å undersøke fortegnelsen over temperaturområder under transporten,
c) at emballasjematerialet er intakt.
2. Vedkommende myndighet skal utføre fysisk kontroll for å kontrollere at merkingen av siste forbruksdato er i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(1).
Vedkommende myndighet kan utføre fysisk kontroll for å kontrollere at merkingen oppfyller andre krav fastsatt i reglene
nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625.
3. Vedkommende myndighet skal kontrollere at varene er egnet til å brukes til sitt tiltenkte formål, og at deres egenskaper
ikke har endret seg under transport, ved hjelp av
a) sensorisk undersøkelse av varenes lukt, farge, konsistens eller smak, eller
b) enkle fysiske eller kjemiske undersøkelser ved oppskjæring, tining eller koking/steking av varene, eller
c) laboratorieundersøkelser.
4. Når det gjelder forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede
produkter, høy og halm og sammensatte produkter, skal vedkommende myndighet utføre oppgavene nevnt i nr. 3 på
følgende måte:
a) Et utvalg av kolli eller pakninger, eller prøver når det gjelder bulkvarer, skal samles inn før oppgavene nevnt i
nr. 3 utføres.
b) Utvalget av prøver til undersøkelsen nevnt i nr. 3 bokstav a) og b) skal omfatte minst 1 % av kolliene eller pakningene i
en forsendelse, men minst to og høyst ti kolli eller pakninger. Om nødvendig kan vedkommende myndighet øke det
antallet kolli eller pakninger som kontrolleres, for å foreta en mer omfattende kontroll.
c) Undersøkelsene nevnt i nr. 3 bokstav b) og c) skal utføres på et utvalg av prøver som velges ut slik at det er
representativt for hele forsendelsen.
5. For gjennomføringen av artikkel 4 nr. 5 skal vedkommende myndighet utarbeide en overvåkingsplan for det formål å
overvåke samsvar med reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, særlig for å avdekke farer ved å angi
hvilke varer som skal undersøkes og hvilke undersøkelser som skal utføres, og skal utføre laboratorieundersøkelsene nevnt
i nr. 3 bokstav c) i samsvar med en slik plan.
En slik overvåkingsplan skal være basert på en risikovurdering, idet det tas hensyn til alle relevante parametrer, for
eksempel varenes art, hvilken risiko de utgjør, hyppigheten av og antall innkommende forsendelser og resultatene fra
tidligere overvåking.
(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring
av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF,
rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv
2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18).
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6. Når det gjelder forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av tiltak fastsatt i
rettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625, skal vedkommende myndighet utføre
fysisk kontroll i samsvar med følgende regler:
a) Den fysiske kontrollen skal omfatte laboratorieundersøkelser i samsvar med rettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 1
bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625.
b) Den fysiske kontrollen skal utføres på en slik måte at det ikke er mulig for driftsansvarlige for næringsmiddel- og
fôrforetak eller deres representanter å forutsi om en bestemt forsendelse vil bli omfattet av slik kontroll.
c) Resultatene fra den fysiske kontrollen skal være tilgjengelige så snart det er teknisk mulig.
d) De forsendelsene som undersøkes, skal holdes tilbake i påvente av resultatet av laboratorieundersøkelsene, med mindre
videre transport til det endelige bestemmelsesstedet tillates av vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen i
samsvar med artikkel 4 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124(2).
_____

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124 av 10. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625
med hensyn til regler for offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer i transitt, ved omlasting og videre transport gjennom Unionen,
og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010,
(EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og kommisjonsvedtak 2007/777/EF (EUT
L 321 av 12.12.2019, s. 73).
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VEDLEGG III

Nærmere regler for de oppgavene som skal utføres under fysisk kontroll av planter, planteprodukter og andre
gjenstander nevnt i artikkel 4 nr. 6
1. Vedkommende myndighet skal utføre fysisk kontroll av forsendelsene og partiene i dem, enten i sin helhet eller av et
representativt utvalg. Ensartede partier i forsendelsen skal identifiseres på grunnlag av opplysningene som er gitt i det
offisielle plantehelsesertifikatet, og idet det tas hensyn til elementene nevnt i nr. 2.
2. Et partis ensartethet som definert i artikkel 2 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031(1), skal
identifiseres på grunnlag av følgende elementer som framlagt i det offisielle plantehelsesertifikatet:
−

Opprinnelse.

−

Produsent.

−

Emballeringsanlegg.

−

Type emballasje.

−

Slekt, art, sort, eller modenhetsgrad.

−

Eksportør.

−

Produksjonsområde.

−

Regulerte skadegjørere og deres egenskaper.

−

Behandling på opprinnelsesstedet.

−

Type foredling.

3. Prøvetaking av partier i en forsendelse skal omfatte å identifisere en selvstendig enhet som er egnet til prøvetaking. Når det
gjelder visse planter eller planteprodukter, skal enheten identifiseres på følgende måte:
−

Frukt i botanisk forstand: én frukt.

−

Snittblomster: én stilk.

−

Bladverk, bladgrønnsaker: ett blad.

−

Rotknoller, løker, jordstengler: én rotknoll eller løk eller jordstengel.

−

Planter beregnet på utplanting: én plante.

−

Grener: én gren.

−

Tre og bark: skal bestemmes i hvert enkelt tilfelle, men det minste stykket skal veie minst 1 kg.

−

Frø: ett frø.

Dersom enheten ikke kan defineres på grunn av størrelsen, formen eller måten den er emballert på, skal den minste
pakkeenheten defineres som utvalgsenheten.
4. Prøvetaking for fysisk kontroll som foretas ved visuell kontroll, skal utføres i henhold til følgende prøvetakingsordninger,
avhengig av varene og som nevnt i den relevante tabellen i International Standards for Phytosanitary Measures No 31
Methodologies for sampling of consignments (ISPM31):
a) Ikke-hvilende planter til utplanting med rot:
prøvetakingsordning som med 95 % pålitelighet kan identifisere en forekomst av infiserte planter på 1 % eller høyere.
b) Hvilende planter til utplanting, herunder rotknoller, løker og jordstengler:
prøvetakingsordning som med 95 % pålitelighet kan identifisere en forekomst av infiserte planter på 2 % eller høyere.
(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031 av 26. oktober 2016 om vernetiltak mot planteskadegjørere, om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om oppheving av rådsdirektiv
69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 av 23.11.2016, s. 4).
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c) Frø eller planteprodukter som oppfyller de særlige vilkårene angitt i artikkel 3 og 4 i kommisjonsforordning (EF)
nr. 1756/2004(2):
prøvetakingsordning som med 80 % pålitelighet kan identifisere en forekomst av infiserte planter på 5 % eller høyere.
d) Stiklinger uten rot, planter, planteprodukter og andre gjenstander som ikke hører under bokstav a), b) og c):
prøvetakingsordning som med 95 % pålitelighet kan identifisere en forekomst av infiserte planter på 5 % eller høyere.
e) Partier av frø og bladgrønnsaker på høyst 500 enheter:
hypergeometrisk prøvetakingsordning som med 95 % pålitelighet kan identifisere en forekomst av infiserte planter på
10 % eller høyere.
5. Alle tiltak som treffes som en reaksjon på manglende samsvar, skal være knyttet til partiet slik det er identifisert før den
fysiske kontrollen.
6. Det skal tas et minsteantall av prøver for laboratorieundersøkelser med henblikk på påvisning av latent infeksjon når det
gjelder planter til utplanting i henhold til en risikoanalyse, i samsvar med følgende kriterier:
a) Historikk med hensyn til mengden av karanteneskadegjørere i Unionen som er holdt tilbake og meldt av
medlemsstatene i samsvar med artikkel 11 første ledd bokstav c) i forordning (EU) 2016/2031, herunder prioriterte
skadegjørere som definert i artikkel 6 nr. 1 i nevnte forordning, fra en opprinnelsestredjestat.
b) Forekomsten av en prioritert skadegjører i opprinnelsestredjestaten i henhold til tilgjengelige vitenskapelige data.
c) Opplysninger som er tilgjengelige via IMSOC.
__________

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1756/2004 av 11. oktober 2004 om fastsettelse av nærmere vilkår for den dokumentasjonen som kreves og
kriteriene for type og nivå for reduksjon av plantehelsekontrollene av visse planter, planteprodukter eller andre gjenstander oppført i del B i
vedlegg V til rådsdirektiv 2000/29/EF (EUT L 313 av 12.10.2004, s. 6).

