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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING

av 4. april 2011

om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til omlasting på grensekontrollstasjonen 
ved innførsel av produktforsendelser beregnet på import til Unionen eller på tredjestater

[meddelt under nummer K(2011) 2067]

(2011/215/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 11 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 97/78/EF er det fastsatt at veterinærkontroller 
av produkter av animalsk opprinnelse og av visse 
planteprodukter som innføres til Unionen fra tredjestater, 
skal foretas av medlemsstatene i samsvar med nevnte 
direktiv. Det er også fastsatt i direktivet at medlemsstatene 
skal sikre at produktforsendelser innføres i Unionen over 
en grensekontrollstasjon.

2) I artikkel 9 i direktiv 97/78/EF er det fastsatt fram- 
gangsmåter som skal gjennomføres på innførsels-
grensekontrollstasjonen av produkter beregnet på import 
til Unionen over en annen grensekontrollstasjon, men som 
omlastes på innførselsgrensekontrollstasjonen innenfor 
tollområdet for samme havn eller lufthavn i Unionen.

3) Artikkel 11 i direktiv 97/78/EF omhandler forsendelser 
som kommer fra en tredjestat og som omlastes på 
innførselsgrensekontrollstasjonen innenfor tollområdet 
for samme havn eller lufthavn i Unionen, men som er 
beregnet på en annen tredjestat og enten sendes over 
Unionens territorium over en annen grensekontrollstasjon 
eller direkte til en tredjestat uten innførsel ved en annen 
grensekontrollstasjon.

4) I tillegg er det i artikkel 9 og 11 i direktiv 97/78/EF 
fastsatt en rekke unntak fra de alminnelige reglene om 
veterinærkontroller som skal utføres ved innførsels-
grensekontrollstasjonen. Nevnte unntak har et ulikt 
virkeområde og er knyttet til forsendelsens endelige 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 6.4.2011, s. 50, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2012 av 30. april 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 50 av 13.9.2012, s. 7.

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.

bestemmelsessted og hvor lenge forsendelsene lagres 
under omlastingen ved grensekontrollstasjonen på 
bestemmelsesstedet.

5) Nevnte tidsrom bestemmes i henhold til et maksimums- 
og minimumstidsrom for slik lagring, som skal fastsettes 
etter framgangsmåten nevnt i direktiv 97/78/EF.

6) I kommisjonsvedtak 2000/25/EF av 16. desember 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen 
av artikkel 9 i rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til 
omlasting av produkter ved en grensekontrollstasjon 
når forsendelsene er beregnet på endelig import 
til Det europeiske fellesskap, og om endring av 
kommisjonsvedtak 93/14/EØF(2) er det fastsatt 
maksimums- og minimumstidsrom som gjelder når 
forsendelsene er beregnet på import til Unionen over en 
annen grensekontrollstasjon på samme territorium eller 
på territoriet til en annen medlemsstat.

7) Vedtak 2000/25/EF er ikke helt entydig med hensyn til 
virkeområdet for reglene for forsendelser som omlastes 
fra ett luftfartøy til et annet eller fra ett fartøy til et annet, 
innenfor tollområdet for samme havn eller lufthavn for 
transitt til en tredjestat enten uten ytterligere opphold på 
Unionens territorium eller over Unionens territorium. 
I denne beslutning er det derfor nødvendig å fastsette 
regler, herunder regler om relevante minimumstidsrom, 
for å klargjøre bestemmelsene som allerede er fastsatt i 
vedtak 2000/25/EF.

8) For å verne folke- og dyrehelsen bør den offentlige 
veterinæren på innførselsgrensekontrollstasjonen motta 
relevante opplysninger om forsendelser som omfattes 
av artikkel 9 og 11 i direktiv 97/78/EF. Det bør derfor 
fastsettes regler for hvilke opplysninger som skal 
framlegges av ansvarshavende for lasten når forsendelsen 
kommer til grensekontrollstasjonen.

(2) EFT L 9 av 13.1.2000, s. 27.
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9) Minimumstidsrommet etter hvilket det må gjennomføres 
veterinærkontroller av forsendelser som omlastes fra ett 
fartøy til et annet i samme havn, og som er beregnet på 
import eller transitt til tredjestater i samsvar med artikkel 
9 og 11 i direktiv 97/78/EF, er sju dager.

10) For forsendelser som omlastes fra ett fartøy til et 
annet i samme havn på grensekontrollstasjonen på 
bestemmelsesstedet, og som er beregnet på en tredjestat 
uten ytterligere opphold på Unionens territorium, er det 
redusert risiko for folke- og dyrehelsen i Unionen ettersom 
forsendelsen har begrenset kontakt med Unionens 
territorium. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig 
å utvide minimumstidsrommet nevnt i artikkel 9 og 11 i 
direktiv 97/78/EF.

11) Utvidelsen bør være underlagt relevante garantier 
fra medlemsstaten der grensekontrollstasjonen på 
bestemmelsesstedet ligger. Nevnte medlemsstat skal 
særlig sikre at slike forsendelser ikke kan flyttes til 
en annen havn i Unionen og at de sendes direkte til en 
tredjestat. I tillegg bør nevnte medlemsstat framlegge 
for Kommisjonen og andre medlemsstater relevante 
opplysninger om nevnte garantier, herunder opplysninger 
om overvåkingssystemet, for å sikre at tidsrommene og 
videre transport til et særskilt bestemmelsessted som 
angitt i meldingen om forsendelse, overholdes.

12) I tillegg er det viktig å presisere at forsendelsene skal 
undergå full veterinærkontroll som fastsatt i direktiv 
97/78/EF, etter utløpet av maksimumstidsrommet fastsatt 
i denne beslutning.

13) Av hensyn til klarhet og sammenheng i Unionens 
regelverk, bør vedtak 2000/25/EF oppheves og erstattes 
av denne beslutning.

14) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Når forsendelser framlegges ved en grensekontrollstasjon 
for etterfølgende omlasting, skal ansvarshavende for lasten 
underrette den offentlige veterinæren på grensekontrollstasjonen 
om følgende:

a)  beregnet tid for lossing av forsendelsen,

b)  grensekontrollstasjonen på bestemmelsesstedet i 
Unionen ved import eller transitt gjennom Unionen, eller 
mottakertredjestaten ved transitt direkte til en tredjestat,

c)  nøyaktig hvor forsendelsen befinner seg, med mindre den 
er lastet direkte på luftfartøyet eller fartøyet til det videre 
bestemmelsesstedet,

d)  beregnet tid for lasting av forsendelsen ombord i luftfartøyet 
eller fartøyet til neste bestemmelsessted.

Opplysningene skal gis når forsendelsen kommer til 
grensekontrollstasjonen og slik det er fastsatt av vedkommende 
myndighet.

Artikkel 2

1.  Minimumstidsrommet fastsatt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) 
i) i direktiv 97/78/EF skal være:

a)  tolv timer for en lufthavn,

b)  sju dager for en havn.

2.  Maksimumstidsrommet fastsatt i artikkel 9 nr. 1 bokstav 
b) i) i direktiv 97/78/EF skal være:

a)  48 timer for en lufthavn,

b)  20 dager for en havn.

Artikkel 3

1.  Med hensyn til gjennomføringen av artikkel 11 i direktiv 
97/78/EF, skal minimumstidsrommet fastsatt i artikkel 9 nr. 1 
bokstav a) i nevnte direktiv være:

a)  tolv timer for en lufthavn,

b)  sju dager for en havn.

2.  Med hensyn til gjennomføringen av artikkel 11 nr. 
1 i direktiv 97/78/EF og artikkel 11 nr. 2 bokstav b) annet 
strekpunkt i nevnte direktiv, kan medlemsstatene utvide 
minimumstidsrommet fastsatt i nr. 1 bokstav b) i denne artikkel 
til 14 dager, forutsatt at:

a)  forsendelsene kommer fra en tredjestat og er beregnet på 
en annen tredjestat uten ytterligere opphold i territoriene 
oppført i vedlegg I til direktiv 97/78/EF,

b)  forsendelsene omlastes fra ett fartøy til et annet på 
grensekontrollstasjonen innenfor tollområdet for samme 
havn i Unionen,

c)  den berørte medlemsstaten framlegger en detaljert 
begrunnelse for Kommisjonen og øvrige medlemsstater 
innenfor rammen til Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen der det framgår at den 
har truffet alle nødvendige tiltak for å forhindre at slike 
forsendelser blir flyttet til en annen unionshavn istedenfor 
å bli omlastet direkte til en tredjestat. 
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 Nevnte tiltak skal omfatte et overvåkingssystem for å sikre 
at tidsrommene og det videre bestemmelsesstedet, som 
angitt i opplysningene i henhold til artikkel 1, overholdes.

Artikkel 4

Dersom maksimumstidsrommet fastsatt i artikkel 2 nr. 2 har 
utløpt, skal forsendelsen gjennomgå identitetskontrollen og 
den fysiske kontrollen fastsatt i artikkel 4 i direktiv 97/78/EF, 
ved innførselsgrensekontrollstasjonen.

Artikkel 5

Beslutning 2000/25/EF oppheves.

Artikkel 6

Denne beslutning får anvendelse fra 1. mai 2011.

Artikkel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. april 2011.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

__________________




