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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/2124 

frá 10. október 2019 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur um opinbert 

eftirlit með sendingum af dýrum og vörum í umflutningi, umfermingu og áframhaldandi flutningi gegnum 

Sambandið og um breytingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008, (EB)  

nr. 1251/2008, (EB) nr. 119/2009, (ESB) nr. 206/2010, (ESB) nr. 605/2010, (ESB) nr. 142/2011, (ESB)  

nr. 28/2012, framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/759 og ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera 

starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði 

og plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB)  

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

2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 

2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 

96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) (1), einkum 50. gr. (4. mgr.), 51. gr.  

(a-til d-liður 1. mgr.), 77. gr. (c- og j-liður 1. mgr.) og 77. gr. (2. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 er komið á fót ramma um opinbert eftirlit og aðra opinbera 

starfsemi til að sannprófa samræmi við löggjöf Sambandsins um landbúnaðartengda matvælakeðju. Þessi rammi nær 

yfir opinbert eftirlit sem haft er með dýrum og vörum sem koma inn til Sambandsins frá þriðju löndum í gegnum 

tilnefndar landamæraeftirlitsstöðvar. 

2) Með 4. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 er framkvæmdastjórninni veitt vald til að samþykkja reglur til að 

fastsetja í hvaða tilvikum og við hvaða skilyrði þess er krafist að samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal fylgi 

sendingum af dýrum, afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og 

samsettum afurðum, plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum, sem um getur í 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 

2017/625, í umflutningi gegnum Sambandið, á viðtökustað. 

3) Í a-lið 1. mgr. 51. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 er kveðið á um að framkvæmdastjórnin eigi að fastsetja í hvaða 

tilvikum og við hvaða skilyrði lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðva eigi að geta heimilað áframhaldandi flutning 

sendinga af matvælum og fóðri, sem eru ekki úr dýraríkinu, plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum, sem um getur í 

1. mgr. 47. gr. þeirrar reglugerðar, á lokaviðtökustað þeirra meðan þess er beðið að niðurstöður úr eftirliti með ástandi 

liggi fyrir.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 73. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2020 frá 

7. febrúar 2020 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 

við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1. 

2020/EES/26/35 



Nr. 26/962 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.4.2020 

 

4) Með b- og c-lið 1. mgr. 51. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 er framkvæmdastjórninni veitt vald til að fastsetja í hvaða 

tilvikum og við hvaða skilyrði sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi umfermdra sendinga og dýra, sem koma 

loftleiðis eða sjóleiðis og eru kyrr í sama flutningatækinu til áframhaldandi flutnings, má fara fram á annarri 

landamæraeftirlitsstöð en þeirri þar sem þau koma fyrst inn til Sambandsins. Í þeim tilgangi að viðhafa skilvirkt eftirlit 

með umfermdum sendingum er nauðsynlegt að mæla fyrir um tímabil og fyrirkomulag sem gilda þegar lögbær yfirvöld 

landamæraeftirlitsstöðva inna af hendi sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi. 

5) Með d-lið 1. mgr. 51. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 er kveðið á um að framkvæmdastjórnin eigi að fastsetja í hvaða 

tilvikum og við hvaða skilyrði eigi að heimila umflutning um Sambandið á sendingum af dýrum, afurðum úr dýraríkinu, 

kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum, plöntum, plöntuafurðum og 

öðrum hlutum sem um getur í 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. Þar er einnig kveðið á um að framkvæmda-

stjórnin eigi að mæla fyrir um reglur varðandi tiltekið opinbert eftirlit sem á að inna af hendi með slíkum sendingum á 

landamæraeftirlitsstöðvum, þ.m.t. tilvik og skilyrði fyrir tímabundinni geymslu á vörum í tollvörugeymslum, 

vörugeymslum á frísvæðum, geymsluaðstöðu til bráðabirgða og vörugeymslum sem eru sérhæfðar til að afhenda vörur 

til herstöðva Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna. 

6) Lögbærum yfirvöldum landamæraeftirlitsstöðva ætti að vera heimilt að leyfa áframhaldandi flutning á lokaviðtökustað 

meðan þess er beðið að niðurstöður liggi fyrir úr greiningum á rannsóknarstofu og prófunum á sendingum af matvælum 

og fóðri, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem falla undir ráðstafanirnar sem um getur í d-, e- og f-lið 1. mgr. 47. gr. 

reglugerðar (ESB) 2017/625 og á sendingum af plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum sem um getur í c- og e-lið  

1. mgr. 47. gr. þeirrar reglugerðar. Matvælin og fóðrið, sem slíkar sendingar samanstanda af, mega vera á skránni yfir 

vörur sem falla undir tímabundna aukningu á opinberu eftirliti á komustað inn í Sambandið, sem komið var á skv. b-lið 

2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, eða mega falla undir neyðarráðstafanir, sem kveðið er á um í gerðum sem 

voru samþykktar í samræmi við b-lið 1. mgr. 53. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 (2), eða 

falla undir viðbótarskilyrði vegna komu inn í Sambandið, sem kveðið er á um í gerðum sem voru samþykktar í samræmi 

við 126. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, eða undir sérstakar ráðstafanir sem varða komu þeirra inn í Sambandið sem 

kveðið er á um í gerðum sem voru samþykktar í samræmi við 128. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. 

7) Heimild fyrir áframhaldandi flutningi ætti að vera með fyrirvara um skilyrði til að tryggja viðeigandi eftirlit með áhættu. 

Til þess að halda í skefjum mögulegri áhættu fyrir heilbrigði manna eða plöntuheilbrigði ætti einkum að flytja sendingar 

af matvælum og fóðri, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem falla undir ráðstafanirnar sem um getur í d-, e- og f-lið 1. mgr. 

47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 og sendingar af plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum sem um getur í c- og  

e-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar á starfsstöðvar fyrir áframhaldandi flutning á lokaviðtökustað, sem aðildarríki tilnefna, 

og geyma þær þar meðan þess er beðið að niðurstöður liggi fyrir úr greiningum á rannsóknarstofu og prófunum. 

8) Starfsstöðvar fyrir áframhaldandi flutning ættu að vera tollvörugeymslur eða geymsluaðstaða til bráðabirgða, sem er 

heimiluð, tilnefnd eða samþykkt í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 952/2013 (3), og til að 

tryggja hollustuhætti matvæla og fóðurs ættu þær að vera skráðar hjá lögbærum yfirvöldum eins kveðið er á um í 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 (4) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 183/2005 (5), eftir því sem við á. 

9) Dýraheilbrigðisáhættur sem tengjast sendingum af dýrum frá þriðju löndum sem koma loftleiðis eða sjóleiðis og eru 

kyrr í sama flutningatækinu til áframhaldandi flutnings til þriðja lands eða annars aðildarríkis, sem ætlunin er að setja á 

markað í Sambandinu eða setja í umflutning gegnum Sambandið, eru minni en þær sem tengjast öðrum sendingum af 

dýrum, þ.m.t. sendingar sem eru umfermdar í höfnum eða á flugvöllum. Þess vegna ætti að inna af hendi sannprófun 

auðkenna og eftirlit með ástandi slíkra dýra á landamæraeftirlitsstöðinni þar sem sendingin kemur inn í Sambandið 

nema grunur leiki á um að ekki sé farið að reglunum sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. Þar að 

auki ætti að inna af hendi sannprófun skjala á landamæraeftirlitsstöðvum, þ.m.t. á landamæraeftirlitsstöðinni þar sem 

sendingin kemur inn í Sambandið þar sem dýrunum er framvísað til opinbers eftirlits og fara síðan þaðan inn í 

Sambandið til setningar á markað eða til umflutnings gegnum yfirráðasvæði Sambandsins.  

  

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um 

matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 952/2013 frá 9. október 2013 um tollalög Sambandsins (Stjtíð. ESB L 269, 10.10.2013, 

bls. 1). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB L 139, 

30.4.2004, bls. 1). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 183/2005 frá 12. janúar 2005 um kröfur varðandi hollustuhætti sem varða fóður (Stjtíð. ESB 

L 35, 8.2.2005, bls. 1). 
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10) Langar ferðir með sama flutningatækinu geta verið skaðlegar fyrir velferð dýra. Í því skyni að virða kröfur um velferð 

dýra í flutningi ættu ákvæði reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2005 (6) að gilda þangað til sending af dýrum kemur á 

landamæraeftirlitsstöðina þar sem sendingin kemur inn í Sambandið. 

11) Til að komast hjá aðflutningi dýrasjúkdóma inn í Sambandið er nauðsynlegt að inna af hendi sannprófun skjala, 

sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi umfermdra sendinga af dýrum í höfnum eða á flugvöllum á landamæraeftir-

litsstöðinni þar sem fyrsta umfermingin á sér stað. 

12) Að teknu tilliti til áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra sem tengist umfermdum sendingum af afurðum úr dýraríkinu, 

kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum og þarfar til að tryggja 

skilvirka starfrækslu opinbers eftirlits með slíkum sendingum þykir rétt að fastsetja tímabil en á því tímabili ættu lögbær 

yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer fram að inna slíka sannprófun skjala af hendi. Upphaf 

umfermingartímabilsins ætti að reiknast frá þeim tímapunkti þegar sendingin kemur í höfn eða á flugvöll í aðildarríki. Ef 

grunur leikur á um að ekki sé farið að reglunum, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, ættu lögbær 

yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer fram að inna af hendi sannprófun skjala, sannprófun 

auðkenna og eftirlit með ástandi. 

13) Með það fyrir augum að tryggja skilvirka starfrækslu opinbers eftirlits og að teknu tilliti til áhættu fyrir plöntuheilbrigði 

sem tengist umfermdum sendingum af plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum, sem um getur í c- og e-lið 1. mgr.  

47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, þykir rétt að fastsetja tímamörk en eftir þau er lögbærum yfirvöldum landamæraeft-

irlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer fram heimilt að inna af hendi sannprófun skjala. Upphaf umfermingar-

tímabilsins ætti að reiknast frá þeim tímapunkti þegar sendingin kemur í höfn eða á flugvöll í aðildarríki. Ef grunur 

leikur á um að ekki sé farið að reglunum, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, ættu lögbær 

yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer fram að inna af hendi sannprófun skjala, sannprófun 

auðkenna og eftirlit með ástandi. 

14) Rétt þykir að kveða á um að lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið 

ættu að inna af hendi sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi nema allar athuganir á umfermdum 

sendingum af plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum, sem um getur í c- og e-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 

2017/625, sem ætlunin er að setja á markað í Sambandinu, hafi verið framkvæmdar á landamæraeftirlitsstöðinni þar sem 

umferming fór fram á grundvelli þess að grunur lék á um að ekki væri farið að reglunum sem um getur í 2. mgr. 1. gr. 

reglugerðar (ESB) 2017/625. 

15) Til að draga úr stjórnsýslubyrði ættu rekstraraðilar, sem bera ábyrgð á umfermdum sendingum, að geta sent lögbærum 

yfirvöldum landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer fram upplýsingar um auðkenni og staðsetningu 

varanna í höfn eða á flugvelli, áætlaðan komutíma, áætlaðan brottfarartíma og viðtökustað sendingar þeirra. Í slíkum 

tilvikum ættu aðildarríki að vera með upplýsingakerfi sem gerir þeim kleift að fletta upp í upplýsingunum sem 

rekstraraðilarnir leggja fram og að sannreyna að ekki hafi verið farið yfir tímamörk til að inna af hendi sannprófun 

skjala. 

16) Áhætta fyrir heilbrigði manna og dýra er lítil ef um er að ræða matvæli og fóður, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem falla 

undir ráðstafanir eða gerðir, sem um getur í d-, e- og f-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, sem eru 

umfermdar úr skipi eða loftfari undir tolltilsjón yfir í annað skip eða loftfar í sömu höfn eða á sama flugvelli. Því er 

viðeigandi að kveða á um að í þessu tilviki ættu sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi ekki að 

fara fram í landamæraeftirlitsstöðinni þar sem umferming fer fram heldur á síðara stigi á landamæraeftirlitsstöðinni þar 

sem sendingin kemur inn í Sambandið. Til samræmis við það ætti rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, að 

senda fyrirframtilkynningu um komu sendinga með því að fylla út og senda viðeigandi hluta af samræmda heilbrigðis- 

og innflutningsskjalinu inn í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit til sendingar til lögbærra yfirvalda 

landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn. 

17) Í því skyni að vernda heilbrigði dýra og velferð ættu sendingar af dýrum, sem eru í umflutningi frá einu þriðja landi til 

annars þriðja lands og fara gegnum yfirráðasvæði Sambandsins undir tolltilsjón, að falla undir sannprófun skjala, 

sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi á landamæraeftirlitsstöðinni þar sem þær koma fyrst inn í Sambandið og 

einungis ætti að leyfa slíkan umflutning ef niðurstöður þessara athugana eru hagstæðar.  

  

(6) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 frá 22. desember 2004 um vernd dýra í flutningi og tengdar aðgerðir og um breytingu á tilskipunum 

64/432/EBE og 93/119/EB og reglugerð (EB) nr. 1255/97 (Stjtíð. ESB L 3, 5.1.2005, bls. 1). 



Nr. 26/964 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.4.2020 

 

18) Með það fyrir augum að vernda heilbrigði manna og dýra ættu sendingar af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, 

aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum, sem eru í umflutningi frá einu þriðja 

landi til annars þriðja lands og fara gegnum yfirráðasvæði Sambandsins, að falla undir sannprófun skjala og sannprófun 

auðkenna á landamæraeftirlitsstöð. Heimila ætti slíkan umflutning með fyrirvara um tiltekin skilyrði, þ.m.t. hagstæðar 

niðurstöður úr athugunum á landamæraeftirlitsstöð, með það fyrir augum að tryggja viðeigandi eftirlit með áhættu á 

landamærum og í umflutningi og tryggja að slíkar vörur fari að lokum frá yfirráðasvæði Sambandsins. 

19) Í því skyni að vernda plöntuheilbrigði ættu sendingar af plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum, sem um getur í c- og 

e-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, sem eru í umflutningi frá einu þriðja landi til annars þriðja lands og 

fara gegnum yfirráðasvæði Sambandsins, að falla undir áhættumiðaða sannprófun skjala og eftirlit með ástandi á 

landamæraeftirlitsstöð. Heimila ætti slíkan umflutning með tilteknum skilyrðum, þ.m.t. hagstæðar niðurstöður úr 

athugunum á landamæraeftirlitsstöðinni. 

20) Í tilteknum tilvikum er heimilt að geyma sendingar af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, 

afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum, sem eru í umflutningi frá einu þriðja landi til annars þriðja 

lands og fara gegnum yfirráðasvæði Sambandsins, tímabundið í vörugeymslum. Til að tryggja rekjanleika slíkra 

sendinga ætti slík geymsla til bráðabirgða einungis að eiga sér stað í vörugeymslum sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna 

hafa samþykkt og sem ættu að uppfylla kröfur um hollustuhætti sem mælt er fyrir um og um getur í reglugerð (EB)  

nr. 852/2004 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011(7). 

21) Í þágu gagnsæis ættu aðildarríki að halda skrá yfir allar samþykktar vörugeymslur í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir 

opinbert eftirlit, þar sem tilgreind eru heiti þeirra og heimilisföng, flokkar vara sem þær eru samþykktar fyrir og 

samþykkisnúmer þeirra, og halda skránni uppfærðri. Samþykktu vörugeymslurnar ættu að falla undir reglulegt opinbert 

eftirlit af hálfu lögbærra yfirvalda með það fyrir augum að tryggja að skilyrðum fyrir samþykki þeirra sé viðhaldið. 

22) Til að tryggja að sendingar af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og 

hálmi og samsettum afurðum séu í raun afhentar um borð í skip, þ.m.t. herskip, sem fara frá Sambandinu ætti lögbært 

yfirvald viðtökuhafnarinnar eða fulltrúi skipstjóra skipsins að staðfesta afhendingu, þegar afhendingunni er lokið, hjá 

lögbærum yfirvöldum landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið eða vörugeymslunnar 

þar sem slíkar vörur hafa verið settar í geymslu til bráðabirgða. Láta ætti slíka staðfestingu í té með því að meðárita 

opinbera vottorðið eða á rafrænan hátt. Ef sendingar eru ekki afhentar um borð í skip vegna þess að skipið var ekki í 

höfn eða vegna birgðastjórnunarvandamála ætti lögbærum yfirvöldum vörugeymslunnar eða landamæraeftirlitsstöðv-

arinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið að vera heimilt að leyfa að sendingin verði endursend til 

sendingarstaðarins. 

23) Vegna landfræðilegrar staðsetningar í sumum aðildarríkjum á umflutningur á dýrum og vörum sér stað við sérstök 

skilyrði sem mælt er fyrir um í reglum um komu tiltekinna dýra, kímefnis, aukaafurða úr dýrum og afurða úr dýraríkinu 

inn í Sambandið. Því eru sérstakar eftirlitsaðferðir og sérstök skilyrði nauðsynleg til að styðja við framfylgd þessara 

krafna. 

24) Nauðsynlegt er mæla fyrir um við hvaða skilyrði ætti að vera heimilt að endursenda sendingar af afurðum úr dýraríkinu, 

kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum, sem heimild hefur verið 

veitt til umflutnings fyrir gegnum yfirráðasvæði Sambandsins en sem þriðja land, sem er viðtökuland, synjar um komu, 

beint til landamæraeftirlitsstöðvarinnar sem heimilaði umflutning þeirra gegnum Sambandið eða til vörugeymslunnar 

þar sem slíkar vörur voru geymdar á yfirráðasvæði Sambandsins áður en þriðja landið synjaði þeim um komu.  

  

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 frá 25. febrúar 2011 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1069/2009 um heilbrigðisreglur, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis, og um 

framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar tiltekin sýni og hluti sem eru undanþegin heilbrigðiseftirliti með dýrum og 

dýraafurðum á landamærum samkvæmt þeirri tilskipun (Stjtíð ESB L 54, 26.2.2011, bls. 1). 
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25) Vegna áhættu fyrir heilbrigði manna og heilbrigði dýra og velferð ættu sendingar af dýrum, afurðum úr dýraríkinu, 

kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum, sem eru fluttar frá 

yfirráðasvæði Sambandsins yfir á annan hluta af yfirráðasvæði Sambandsins og fara gegnum yfirráðasvæði þriðja lands, 

að falla undir sannprófun skjala og sannprófun auðkenna af hálfu lögbærra yfirvalda landamæraeftirlitsstöðva áður en 

þær koma aftur inn í Sambandið. Plöntur, plöntuafurðir og aðrir hlutir, sem hafa verið sett í umbúðir og flutt á 

fullnægjandi hátt eins og um getur í b-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2031 (8), 

ættu ekki að falla undir athuganir á landamæraeftirlitsstöðvum við endurkomu vegna lítillar áhættu á aðflutningi 

skaðlegra lífvera. 

26) Með það fyrir augum að tryggja tilhlýðileg samskipti og skiptingu ábyrgðar milli mismunandi yfirvalda og rekstraraðila 

ætti að fylla út viðeigandi hluta af samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu. Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á 

sendingunni, ætti að fylla I. hluta út og senda hann til lögbærra yfirvalda landamæraeftirlitsstöðvarinnar áður en 

sendingin kemur. Lögbær yfirvöld ættu að fylla II. hluta út um leið og athuganirnar, sem um getur í þessari reglugerð, 

hafa verið inntar af hendi og ákvörðun tekin varðandi sendinguna og skráð í skjalið. Lögbær yfirvöld landamæra-

eftirlitsstöðvar, sem er brottfararstaður eða lokaviðtökustaður, eða lögbært staðaryfirvald ætti að fylla III. hluta út um 

leið og athuganirnar, sem um getur í þessari reglugerð, hafa verið inntar af hendi. 

27) Til að tryggja að sendingar af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og 

hálmi og samsettum afurðum, sem koma frá yfirráðasvæði Króatíu og eru fluttar um yfirráðasvæði Bosníu og 

Hersegóvínu um Neum (Neum-hliðið), séu óopnaðar áður en þær koma aftur inn á yfirráðasvæði Króatíu um komustað í 

Klek eða Zaton Doli ættu lögbær yfirvöld að inna af hendi athuganir á innsiglum ökutækjanna eða flutningsgámanna og 

skrá dagsetningu og tíma brottfarar og komu ökutækjanna sem flytja vörurnar. 

28) Þegar sendingar af tilteknum vörum, sem um getur í b-, c-, d-, e- og f-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB)  

2017/625, eru ætlaðar til setningar á markað í Sambandinu eða til umflutnings gegnum Sambandið er kveðið á um það í 

löggjöf Sambandsins að í tilteknum tilvikum skuli vakta flutning þeirra frá landamæraeftirlitsstöðinni þar sem þær komu 

inn til starfsstöðvar á viðtökustaðnum eða landamæraeftirlitsstöðvar, sem er brottfararstaður, og komu þeirra á 

viðtökustaðinn. Til að koma í veg fyrir hvers konar áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra ættu lögbær yfirvöld 

landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið að hafa eftirlit með því að sendingar komi á 

viðtökustaðinn innan 15 daga. 

29) Tilgangurinn með reglugerð (ESB) 2017/625 er m.a. sá að mælt sé fyrir um reglur í einni gerð, frekar en að þær séu 

dreifðar í mörgum gerðum, sem gerir það auðveldara um vik að skilja þessar reglur og beita þeim. Í þessari reglugerð er 

sömu nálgun fylgt og komist hjá því að þörf sé á mörgum millivísunum milli mismunandi gerða og þannig eykst 

gagnsæið. Ýmsar viðbótarreglur, sem mælt er fyrir um í þessum drögum að gerð, eru samtengdar og þeim skal beitt 

samhliða. Þetta á einkum við um reglur um umflutning og þessar reglur munu gilda frá sömu dagsetningu. Með því að 

mæla fyrir um þessar viðbótarreglur í einni gerð er einnig komist hjá áhættu á því að reglur verði tvíteknar. 

30) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/208/EB (9), ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/571/EB (10) og 

framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/215/ESB (11) er mælt fyrir um reglur varðandi svið sem falla 

undir gildissvið þessarar reglugerðar. Til samræmis við það ætti að fella þessar gerðir úr gildi til að komast hjá því að 

reglur verði tvíteknar.  

  

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2031 frá 26. október 2016 um verndarráðstafanir gegn plöntuskaðvöldum, um breytingu 

á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 228/2013, (ESB) nr. 652/2014 og (ESB) nr. 1143/2014 og um niðurfellingu á 

tilskipunum ráðsins 69/464/EBE, 74/647/EBE, 93/85/EBE, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB og 2007/33/EB (Stjtíð. ESB  

L 317, 23.11.2016, bls. 4). 

(9) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/208/EB frá 24. febrúar 2000 um nákvæmar reglur um beitingu ákvæða tilskipunar ráðsins 

97/78/EB varðandi umflutning á afurðum úr dýraríkinu frá einu þriðja landi til annars þriðja lands sem fer eingöngu fram á vegum um 

svæði Evrópubandalagsins (Stjtíð. EB L 64, 11.3.2000, bls. 20). 

(10) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/571/EB frá 8. september 2000 um aðferðir við dýraheilbrigðiseftirlit með afurðum frá þriðju 

löndum sem senda á til tolltrjálsra svæða, tollfrjálsra vörugeymslna, tollvörugeymslna eða rekstraraðila sem sjá millilandaskipum í 

Bandalaginu fyrir vistum (Stjtíð. EB L 240, 23.9.2000, bls. 14). 

(11) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. apríl 2011 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 97/78/EB að því er varðar 

umfermingu afurðasendinga, sem eru ætlaðar til innflutnings til Sambandsins eða þriðju landa, á skoðunarstöð á landamærum þar sem 

sendingarnar eru fluttar inn (Stjtíð. ESB L 90, 6.4.2011, bls. 50). 
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31) Breyta ætti ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB (12), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 798/2008 (13), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1251/2008 (14), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 119/2009 (15), reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 (16), reglugerð framkvæmdastjórn-

arinnar (ESB) nr. 605/2010 (17), reglugerð (ESB) nr. 142/2011, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 28/2012 

(18) og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/759 (19) til að tryggja að reglurnar, sem mælt er 

fyrir um í þessum gerðum, séu í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð. 

32) Þar eð reglugerð (ESB) 2017/625 gildir frá og með 14. desember 2019 ætti þessi reglugerð einnig að koma til 

framkvæmda frá og með þeirri dagsetningu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

Efni, gildissvið og skilgreiningar 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Í þessari reglugerð er mælt fyrir um: 

a) reglur til að fastsetja í hvaða tilvikum og við hvaða skilyrði lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvar mega heimila 

áframhaldandi flutning sendinga af eftirfarandi flokkum vara á lokaviðtökustað í Sambandinu meðan þess er beðið að 

niðurstöður liggi fyrir úr greiningum á rannsóknarstofu og prófunum sem eru framkvæmdar sem hluti af eftirliti með 

ástandi sem um getur í 1. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625: 

i. plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum sem um getur í skránum sem er komið á fót skv. 1. mgr. 72. gr. og  

1. mgr. 74. gr. reglugerðar (ESB) 2016/2031, 

ii. plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum sem falla undir neyðarráðstafanir sem um getur í e-lið 1. mgr. 47. gr. 

reglugerðar (ESB) 2017/625, 

iii. matvælum og fóðri, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem falla undir ráðstafanir sem kveðið er á um í gerðunum sem 

um getur í d-, e- og f-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625,  

  

(12) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB frá 29. nóvember 2007 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og fyrirmyndir 

að vottorðum vegna innflutnings frá þriðju löndum á tilteknum kjötafurðum og meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum til 

manneldis og um niðurfellingu á ákvörðun 2005/432/EB (Stjtíð. ESB L 312, 30.11.2007, bls. 49). 

(13) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 frá 8. ágúst 2008 um skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan 

sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna 

heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1) 

(14) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1251/2008 frá 12. desember 2008 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2006/88/EB að því er 

varðar skilyrði og kröfur um útgáfu heilbrigðisvottorða við setningu lagareldisdýra og afurða þeirra á markað og innflutning þeirra í 

Bandalagið og um skrá yfir tegundir smitferja (Stjtíð. ESB L 337, 16.12.2008, bls. 41). 

(15) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 119/2009 frá 9. febrúar 2009 um skrár yfir þriðju lönd eða hluta þeirra fyrir innflutning til 

Bandalagins eða umflutning um Bandalagið á kjöti af villtum dýrum af héraætt, tilteknum villtum landspendýrum og alikanínum og um 

kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 39, 10.2.2009, bls. 12). 

(16) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 frá 12. mars 2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan 

sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og 

dýraafurðir (Stjtíð. ESB L 73, 20.3.2010, bls. 1). 

(17) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010 frá 2. júlí 2010 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og varðandi 

heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna aðflutnings til Evrópusambandsins á hrámjólk og mjólkurafurðum til manneldis (Stjtíð. 

ESB L 175, 10.7.2010, bls. 1). 

(18) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 28/2012 frá 11. janúar 2012 um kröfur vegna útgáfu vottorða vegna innflutnings á 

tilteknum samsettum afurðum til Sambandsins og umflutnings þeirra gegnum það og um breytingu á ákvörðun 2007/275/EB og reglugerð 

(EB) nr. 1162/2009 (Stjtíð. ESB L 12, 14.1.2012, bls. 1). 

(19) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/759 frá 28. apríl 2016 um skrá yfir þriðju lönd, hluta þriðju landa og 

yfirráðasvæði þaðan sem aðildarríkin skulu heimila aðflutning til Sambandsins á tilteknum afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til 

manneldis, um að mæla fyrir um kröfur um vottorð, um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og um niðurfellingu á ákvörðun 

2003/812/EB (Stjtíð. ESB L 126, 14.5.2016, bls. 13). 
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b) reglur til að fastsetja í hvaða tilvikum og við hvaða skilyrði sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi dýra, sem 

koma loftleiðis eða sjóleiðis og eru kyrr í sama flutningatækinu til áframhaldandi flutnings, má fara fram á annarri 

landamæraeftirlitsstöð en þeirri þar sem þau koma fyrst inn til Sambandsins, 

c) sértækar reglur um opinbert eftirlit með umfermdum sendingum af dýrum og eftirfarandi flokkum vara á landamæra-

eftirlitsstöðvum: 

i. afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum 

afurðum, 

ii. plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum, eins og um getur í skránum sem er komið á fót skv. 1. mgr. 72. gr. og 

1. mgr. 74. gr. reglugerðar (ESB) 2016/2031, 

iii. plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum sem falla undir neyðarráðstafanir sem kveðið er á um í þeim greinum í 

reglugerð (ESB) 2016/2031 sem um getur í e-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, 

iv. matvælum og fóðri, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem falla undir ráðstafanir eða gerðir sem um getur í d-, e- og  

f-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, 

d) sértækar reglur um eftirlit með sendingum af dýrum og eftirfarandi flokkum vara í umflutningi: 

i. afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum 

afurðum, 

ii. plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum sem um getur í skránum sem er komið á fót skv. 1. mgr. 72. gr. og  

1. mgr. 74. gr. reglugerðar (ESB) 2016/2031, 

iii. plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum sem falla undir neyðarráðstafanir sem kveðið er á um í e-lið 1. mgr. 

47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. 

2. Þessi reglugerð skal gilda um hryggdýr og hryggleysingja að undanskildum: 

a) gæludýrum, eins og þau eru skilgreind í 11. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 (20), og 

b) hryggleysingjum sem eru ætlaðir til notkunar í vísindaskyni eins og um getur í 3. gr. framseldrar reglugerðar fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2122 (21). 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal“ (CHED): samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal sem er notað fyrir 

fyrirframtilkynningar um komu sendinga á landamæraeftirlitsstöð og sem er notað til að skrá niðurstöður úr opinberu 

eftirliti sem er innt af hendi og ákvarðanir sem lögbær yfirvöld taka í tengslum við sendinguna sem það fylgir með, 

2) „umfermdar sendingar“: sendingar af dýrum eða vörum sem koma sjóleiðis eða loftleiðis inn í Sambandið frá þriðja landi 

ef þessi dýr eða vörur eru fluttar af skipi eða úr loftfari og fluttar undir tolltilsjón yfir á annað skip eða í annað loftfar í 

sömu höfn eða á sama flugvelli til undirbúnings vegna áframhaldandi ferðar, 

3) „vörugeymsla“: 

a) tollvörugeymsla, vörugeymsla á frísvæði eða geymsluaðstaða til bráðabirgða, samþykkt eða tilnefnd í samræmi við 

147. gr. (1. mgr.), 240. gr. (1. mgr.) eða 243. gr. (1. mgr.), eftir því sem við á, reglugerðar (ESB) nr. 952/2013 eða 

b) vörugeymsla sem er sérhæfð til að afhenda vörur til herstöðva Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna,  

  

(20) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 frá 9. mars 2016 um smitandi dýrasjúkdóma og um breytingu og niðurfellingu á 

tilteknum gerðum á sviði dýraheilbrigðis (Stjtíð. ESB L 84, 31.3.2016, bls. 1). 

(21) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2122 frá 10. október 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar tiltekna flokka dýra og vara sem eru undanþegnir opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum, 

sérstakt eftirlit með persónulegum farangri farþega og smærri sendingum af vörum, sem eru sendar til einstaklinga, sem ekki er ætlunin að 

setja á markað og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 (Stjtíð. ESB L 321, 12.12.2019, bls. 45). 
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4) „áframhaldandi flutningur“: flutningur sendinga af vörum frá landamæraeftirlitsstöð á lokaviðtökustað þeirra í 

Sambandinu meðan þess er beðið að niðurstöður liggi fyrir úr greiningum á rannsóknarstofu og prófunum, 

5) „starfsstöð fyrir áframhaldandi flutning“: starfsstöð á lokaviðtökustað í Sambandinu eða staður sem heyrir undir valdsvið 

sama lögbæra yfirvalds og lokaviðtökustaðurinn, sem viðtökuaðildarríkið tilnefnir til að geyma sendingar af vörum sem 

falla undir áframhaldandi flutning áður en slíkar sendingar eru afgreiddar í frjálst flæði, 

6) „upplýsingastjórnunarkerfi fyrir opinbert eftirlit (IMSOC)“: upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit sem um getur 

í 131. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, 

7) „landamæraeftirlitsstöð þar sem sending kemur inn í Sambandið“: landamæraeftirlitsstöð þar sem dýrum og vörum er 

framvísað til opinbers eftirlits og fara síðan þaðan inn í Sambandið til setningar á markað eða til umflutnings gegnum 

yfirráðasvæði Sambandsins og þetta getur verið landamæraeftirlitsstöðin þar sem þau koma fyrst inn í Sambandið, 

8) „ókvíaður skaðvaldur sem reglur hafa verið settar um í Sambandinu“: skaðvaldur sem uppfyllir öll skilyrðin sem eru 

tilgreind í 36. gr. reglugerðar (ESB) 2016/2031, 

9) „samþykkt vörugeymsla“: vörugeymsla sem lögbær yfirvöld hafa samþykkt eins og kveðið er á um í 23. gr. þessarar 

reglugerðar, 

10) „egg sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda“: útungunaregg sem koma úr hænsnahópum sem eru lausir við tiltekna 

sjúkdómsvalda, eins og lýst er í Evrópsku lyfjaskránni (22), og sem eru eingöngu ætluð til notkunar við greiningar, 

rannsóknir eða í lyf. 

II. KAFLI 

Áframhaldandi flutningur sendinga af plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum og af matvælum og fóðri, sem eru 

ekki úr dýraríkinu, eins og um getur í a-lið 1. mgr. 1. gr. 

1. ÞÁTTUR 

Skilyrði fyrir áframhaldandi flutningi 

3. gr. 

Skyldur rekstraraðila áður en áframhaldandi flutningur er heimilaður 

1. Rekstraraðili, sem ber ábyrgð á sendingum af vörum sem um getur í a-lið 1. mgr. 1. gr., skal senda beiðnir um heimild 

fyrir áframhaldandi flutningi til lögbærra yfirvalda landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið 

áður en sendingin kemur á landamæraeftirlitsstöðina. Slíkar beiðnir skulu gerðar með því að senda tilkynningu, eins og um 

getur í a-lið 3. mgr. 56. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, með því að fylla út I. hluta samræmda heilbrigðis- og innflutnings-

skjalsins. 

2. Að því er varðar sendingar af vörum, sem um getur í a-lið 1. mgr. 1. gr., sem eru valdar á landamæraeftirlitsstöðinni til 

sýnatöku og rannsóknarstofugreininga er rekstraraðilanum, sem ber ábyrgð á sendingunum, heimilt að senda beiðni um heimild 

til áframhaldandi flutnings til lögbærra yfirvalda landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið með 

því að útfylla I. hluta samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalsins. 

4. gr. 

Heimild til áframhaldandi flutnings 

Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið mega heimila áframhaldandi 

flutning sendinga af vörum, sem um getur í a-lið 1. mgr. 1. gr., að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt: 

a) niðurstöður úr sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirliti með ástandi, aðrar en úr greiningum á rannsóknarstofu 

og prófunum sem eru framkvæmdar sem hluti af þessu eftirliti með ástandi, sem eru innt af hendi á landamæraeftir-

litsstöðinni eru fullnægjandi, 

b) rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, hefur beðið um áframhaldandi flutning eins og kveðið er á um í 3. gr.  

  

(22) http://www.edqm.eu (nýjasta útgáfa). 
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5. gr. 

Skylda rekstraraðila eftir að áframhaldandi flutningur hefur verið heimilaður 

Þegar lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið heimila áframhaldandi flutning 

sendinga af vörum, sem um getur í a-lið 1. mgr. 1. gr., skal rekstraraðilinn sem ber ábyrgð á sendingunni: 

a) fylla út I. hluta af sérstöku samræmdu heilbrigðis- og innflutningsskjali fyrir sömu sendinguna, sem er tengt við samræmda 

heilbrigðis- og innflutningsskjalið sem um getur í 3. gr. í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit, með því að 

tilgreina í því flutningatækið og dagsetningu fyrir komu sendingarinnar á þá starfsstöð fyrir áframhaldandi flutning sem 

valin er, 

b) senda samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalið, sem um getur í a-lið, í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit 

til sendingar til lögbærra yfirvalda landamæraeftirlitsstöðvarinnar sem heimiluðu áframhaldandi flutning. 

6. gr. 

Skilyrði fyrir flutningi og geymslu sendinga til áframhaldandi flutnings 

1. Rekstraraðili, sem ber ábyrgð á sendingum sem áframhaldandi flutningur hefur verið heimilaður fyrir í samræmi við  

4. gr., skal tryggja að: 

a) meðan á flutningi til og geymslu í starfsstöð fyrir áframhaldandi flutning stendur sé ekki átt við sendinguna á neinn 

hátt, 

b) sendingunni sé ekki breytt á nokkurn hátt, hún unnin, henni skipt út eða umbúðum breytt, 

c) sendingin fari ekki frá starfsstöðinni fyrir áframhaldandi flutning meðan þess er beðið að lögbær yfirvöld 

landamæraeftirlitsstöðvarinnar taki ákvörðun um sendinguna í samræmi við 55. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. 

2. Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal flytja sendinguna undir tolltilsjón beint frá landamæraeftirlitsstöðinni 

þar sem sendingin kemur inn í Sambandið til starfsstöðvar fyrir áframhaldandi flutning, án þess að sendingin sé affermd meðan 

á flutningi stendur, og skal geyma hana í starfsstöðinni fyrir áframhaldandi flutning. 

3. Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal tryggja að umbúðum eða flutningatæki sendingar af plöntum, 

plöntuafurðum og öðrum hlutum, sem um getur í i. og ii. lið a-liðar 1. mgr. 1. gr., hafi verið lokað eða þau innsigluð á þann hátt 

að á meðan á flutningi til og geymslu í starfsstöð fyrir áframhaldandi flutning stendur: 

a) smiti þau ekki eða sýki aðrar plöntur, plöntuafurðir eða aðra hluti af skaðvöldum sem eru tilgreindir sem kvíaðir 

skaðvaldar Sambandsins eða sem ókvíaðir skaðvaldar sem reglur hafa verið settar um í Sambandinu, 

b) smitist þau ekki eða sýkist af ókvíuðum skaðvöldum. 

4. Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal tryggja að afrit, á pappírsformi eða rafrænu formi, af samræmda 

heilbrigðis- og innflutningsskjalinu, sem um getur í 3. gr., fylgi sendingunni frá landamæraeftirlitsstöðinni þar sem sendingin 

kemur inn í Sambandið til starfsstöðvar fyrir áframhaldandi flutning. 

5. Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal tilkynna lögbærum yfirvöldum á lokaviðtökustaðnum um komu 

sendingar á starfsstöð fyrir áframhaldandi flutning. 

6. Þegar lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið hafa heimilað 

áframhaldandi flutning sendingarinnar á starfsstöð fyrir áframhaldandi flutning skal rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á 

sendingunni, ekki flytja sendinguna á aðra starfsstöð fyrir áframhaldandi flutning en þá sem er tilgreind í samræmda 

heilbrigðis- og innflutningsskjalinu nema lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í 

Sambandið heimili breytinguna í samræmi við 4. gr. og að því tilskildu að skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 1. til 5. mgr. 

þessarar greinar, séu uppfyllt. 

7. gr. 

Starfsemi sem lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvar eiga að inna af hendi eftir að áframhaldandi flutningur hefur 

verið heimilaður 

1. Þegar lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið heimila áframhaldandi 

flutning, í samræmi við 4. gr., skulu þau tilkynna lögbærum yfirvöldum á lokaviðtökustaðnum um flutning sendingarinnar með 

því að senda samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalið, sem um getur í 3. gr., í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert 

eftirlit.  
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2. Þegar lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið hafa fyllt út samræmt 

heilbrigðis- og innflutningsskjal, sem um getur í 5. gr. þessarar reglugerðar, í samræmi við 5. mgr. 56. gr. reglugerðar (ESB) 

2017/625 skulu þau tafarlaust tilkynna lögbærum yfirvöldum á lokaviðtökustaðnum um það gegnum upplýsingastjórnunarkerfið 

fyrir opinbert eftirlit. 

3. Ef sendingin er ekki í samræmi við reglurnar, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, skulu lögbær 

yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið gera ráðstafanir í samræmi við 3. til 6. mgr. 

66. gr. þeirrar reglugerðar. 

4. Ef lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið hafa ekki móttekið 

staðfestingu frá lögbærum yfirvöldum viðtökustaðarins um það að sendingin sé komin, innan 15 daga frá þeim degi þegar 

heimild var veitt fyrir áframhaldandi flutningi sendingarinnar til starfsstöðvar fyrir áframhaldandi flutning, skulu þau: 

a) fá staðfestingu hjá lögbærum yfirvöldum á viðtökustaðnum um hvort sendingin hafi komið á starfsstöðina fyrir 

áframhaldandi flutning, 

b) upplýsa tollyfirvöld um að sendingin hafi ekki komið, 

c) gera frekari athuganir til að ákvarða raunverulega staðsetningu sendingarinnar í samstarfi við tollyfirvöld og önnur 

yfirvöld í samræmi við 1. mgr. 75. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. 

8. gr. 

Starfsemi sem lögbær yfirvöld eiga að inna af hendi á lokaviðtökustaðnum 

1. Lögbær yfirvöld á lokaviðtökustaðnum skulu staðfesta komu sendingar á starfsstöð fyrir áframhaldandi flutning með því 

að fylla út III. hluta samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalsins, sem um getur í 3. gr., í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir 

opinbert eftirlit. 

2. Lögbær yfirvöld á lokaviðtökustaðnum skulu kyrrsetja sendingar, sem eru ekki í samræmi við reglurnar sem um getur í  

2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, í samræmi við 1. mgr. 66. gr. þeirrar reglugerðar og skulu gera allar nauðsynlegar 

ráðstafanir til að beita þeim ráðstöfunum sem lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar gáfu fyrirmæli um í samræmi við 

3. og 4. mgr. 66. gr. þeirrar reglugerðar. 

2. ÞÁTTUR 

Starfsstöðvar fyrir áframhaldandi flutning 

9. gr. 

Skilyrði fyrir tilnefningu starfsstöðva fyrir áframhaldandi flutning 

1. Aðildarríkjum er heimilt að tilnefna starfsstöðvar fyrir áframhaldandi flutning fyrir sendingar af einum eða fleiri flokkum 

vara, eins og um getur í a-lið 1. mgr. 1. gr., að því tilskildu að þær séu í samræmi við eftirfarandi kröfur: 

a) þær eru tollvörugeymslur eða geymsluaðstaða til bráðabirgða eins og um getur annars vegar í 1. mgr. 240. gr. og hins 

vegar 1. mgr. 147. gr. reglugerðar (ESB) nr. 952/2013, 

b) ef tilnefningin varðar: 

i. matvæli, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem um getur í iii. lið a-liðar 1. mgr. 1. gr. þessarar reglugerðar, eru 

starfsstöðvarnar fyrir áframhaldandi flutning skráðar hjá lögbæru yfirvaldi eins og kveðið er á um í 2. mgr. 6. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 852/2004, 

ii. fóður, sem er ekki úr dýraríkinu, sem um getur í iii. lið a-liðar 1. mgr. 1. gr. þessarar reglugerðar, eru 

starfsstöðvarnar fyrir áframhaldandi flutning skráðar hjá lögbæru yfirvaldi eins og kveðið er á um í 2. mgr. 9. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 183/2005, 

c) þær eru með nauðsynlega tækni og búnað fyrir skilvirkan rekstur upplýsingastjórnunarkerfisins fyrir opinbert eftirlit.  
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2. Ef starfsstöðvar fyrir áframhaldandi flutning hætta að uppfylla kröfurnar, sem um getur í 1. mgr., skulu aðildarríki: 

a) fella tilnefninguna tímabundið úr gildi meðan þess er beðið að aðgerðum til úrbóta sé komið í framkvæmd eða 

afturkalla tilnefninguna varanlega fyrir alla eða suma flokka þeirra vara sem tilnefningin var gerð fyrir, 

b) tryggja að upplýsingar um starfsstöðvar fyrir áframhaldandi flutning, sem um getur í 10. gr., séu uppfærðar til 

samræmis við það. 

10. gr. 

Skráning tilnefndra starfsstöðva fyrir áframhaldandi flutning í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit 

Aðildarríki skulu halda skrá yfir starfsstöðvar fyrir áframhaldandi flutning, sem eru tilnefndar í samræmi við 1. mgr. 9. gr., í 

upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit og halda skránni uppfærðri og veita eftirfarandi upplýsingar: 

a) heiti og heimilisfang starfsstöðvar fyrir áframhaldandi flutning, 

b) flokkar vara sem hún er tilnefnd fyrir. 

III. KAFLI 

Áframhaldandi flutningur dýra sem eru kyrr í sama flutningatækinu og umfermdra sendinga af dýrum og vörum 

11. gr. 

Sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi sendinga af dýrum sem eru kyrr í sama 

flutningatækinu 

1. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar skulu inna af hendi sannprófun skjala að því er varðar frumrit eða afrit af 

opinberum vottorðum eða skjölum sem krafist er að fylgi sendingum af dýrum, sem koma loftleiðis eða sjóleiðis og eru kyrr í 

sama flutningatækinu til áframhaldandi flutnings, þegar ætlunin er að setja slík dýr á markað í Sambandinu eða umflytja þau 

gegnum Sambandið. 

2. Lögbær yfirvöld, sem um getur í 1. mgr., skulu skila opinberum vottorðum eða skjölum, sem þau framkvæmdu 

sannprófun skjala á, til rekstraraðilans, sem ber ábyrgð á sendingunni, til að slík opinber vottorð eða skjöl geti fylgt sendingunni 

við áframhaldandi flutning. 

3. Þegar grunur leikur á um að ekki sé farið að reglunum, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, skulu 

lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar inna af hendi sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirliti með ástandi 

sendingarinnar. 

Sannprófun skjala skal innt af hendi að því er varðar frumrit opinberra vottorða eða skjala sem krafist er að fylgi sendingum af 

dýrum eins og kveðið er á um með reglunum sem um getur í d-lið 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. 

4. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið skulu inna af hendi sannprófun 

skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi nema sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi hafi 

verið innt af hendi á annarri landamæraeftirlitsstöð í samræmi við 3. mgr. 

12. gr. 

Sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi umfermdra sendinga af dýrum 

Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvar þar sem umferming fer fram skulu inna af hendi sannprófun skjala, sannprófun 

auðkenna og eftirlit með ástandi að því er varðar umfermdar sendingar af dýrum.  
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13. gr. 

Sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi umfermdra sendinga af afurðum úr dýraríkinu, 

kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum 

1. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer fram skulu inna af hendi sannprófun skjala, að því 

er varðar frumrit eða afrit af opinberum vottorðum eða skjölum sem krafist er að fylgi umfermdum sendingum af afurðum úr 

dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum, í eftirfarandi tilvikum: 

a) að því er varðar vörur sem falla undir kröfur um heilbrigði dýra og reglur um að fyrirbyggja og lágmarka áhættu fyrir 

heilbrigði manna og dýra sem stafar af aukaafurðum úr dýrum og afleiddum afurðum, sem um getur í d- og e-lið  

2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, ef umfermingartímabil: 

i. á flugvelli fer yfir 3 daga, 

ii. í höfn fer yfir 30 daga, 

b) að því er varðar aðrar vörur en þær sem um getur í a-lið ef umfermingartímabilið fer yfir 90 daga. 

2. Lögbær yfirvöld, sem um getur í 1. mgr., skulu skila opinberum vottorðum eða skjölum, sem þau framkvæmdu 

sannprófun skjala á, til rekstraraðilans, sem ber ábyrgð á sendingunni, til að slík opinber vottorð eða skjöl geti fylgt sendingunni 

við áframhaldandi flutning. 

3. Ef lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer fram grunar að ekki sé farið að reglunum, sem 

um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, skulu þau inna af hendi sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og 

eftirlit með ástandi sendingarinnar. 

Þessi sannprófun skjala skal innt af hendi að því er varðar frumrit opinberra vottorða eða skjala þegar þess er krafist að slík 

opinber vottorð eða skjöl fylgi sendingunni eins og kveðið er á um með reglunum sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar 

(ESB) 2017/625. 

4. Ef sending, sem ætlunin er að senda til þriðju landa, er lengur en sem svarar tímabilinu sem um getur í 1. mgr. og ef hún 

er ekki í samræmi við reglurnar sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 skulu lögbær yfirvöld landamæraeft-

irlitsstöðvarinnar fyrirskipa rekstraraðilanum að annaðhvort eyðileggja sendinguna eða tryggja að hún fari tafarlaust út af 

yfirráðasvæði Sambandsins. 

5. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið skulu inna af hendi sannprófun 

skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi, sem kveðið er á um í 1. mgr. 49. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, að því er 

varðar vörur sem ætlunin er að setja á markað í Sambandinu, nema sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með 

ástandi hafi verið innt af hendi á annarri landamæraeftirlitsstöð í samræmi við 3. mgr. 

6. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið skulu inna af hendi þær 

athuganir sem um getur í 19. gr. á vörum, sem ætlaðar eru til umflutnings gegnum yfirráðasvæði Sambandsins, nema sann-

prófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi hafi verið innt af hendi á annarri landamæraeftirlitsstöð í samræmi 

við 3. mgr. 

14. gr. 

Geymsla umfermdra sendinga af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og 

hálmi og samsettum afurðum 

Rekstraraðilar skulu tryggja að sendingar af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi 

og hálmi og samsettum afurðum séu einungis annaðhvort geymdar á umfermingartímabilinu: 

i. á tollsvæði eða frísvæði í sömu höfn eða á sama flugvelli í lokuðum umbúðum eða 

ii. í geymsluaðstöðu í atvinnurekstri undir stjórn sömu landamæraeftirlitsstöðvarinnar, í samræmi við skilyrðin sem mælt er 

fyrir um í 11. og 12. mgr. 3. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1014 (23).  

  

(23) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1014 frá 12. júní 2019 um að mæla fyrir um ítarlegar reglur um 

lágmarkskröfur fyrir landamæraeftirlitsstöðvar, þ.m.t. skoðunarmiðstöðvar, og um snið, flokka og skammstafanir til að nota til að skrá 

landamæraeftirlitsstöðvar og eftirlitsstaði (Stjtíð. ESB L 165, 21.6.2019, bls. 10). 
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15. gr. 

Sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi umfermdra sendinga af plöntum, plöntuafurðum og 

öðrum hlutum 

1. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer fram skulu inna af hendi sannprófun skjala, á 

grundvelli áhættu, að því er varðar umfermdar sendingar af plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum, sem um getur í ii. og iii. 

lið c-liðar 1. mgr. 1. gr., ef umfermingartímabilið er lengra en 3 dagar á flugvelli eða 30 dagar í höfn. 

2. Lögbær yfirvöld, sem um getur í 1. mgr., skulu skila opinberum vottorðum eða skjölum, sem þau framkvæmdu 

sannprófun skjala á, til rekstraraðilans, sem ber ábyrgð á sendingunni, til að opinberu vottorðin eða skjölin geti fylgt 

sendingunni við áframhaldandi flutning. 

3. Ef grunur leikur á um að ekki sé farið að reglunum, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, skulu 

lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer fram inna af hendi sannprófun skjala, sannprófun 

auðkenna og eftirlit með ástandi sendingarinnar. 

4. Sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi skulu framkvæmd á landamæraeftirlitsstöðinni þar sem 

sendingin kemur inn í Sambandið nema sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi hafi verið framkvæmd á 

annarri landamæraeftirlitsstöð í samræmi við 3. mgr. 

16. gr. 

Tilkynning um upplýsingar áður en umfermingartímabilið rennur út 

1. Að því er varðar sendingar, sem ætlunin er að umferma innan tímabilanna sem um getur í 1. mgr. 13. gr. og 1. mgr.  

15. gr., skal rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, senda tilkynningu til lögbærra yfirvalda landamæraeftirlits-

stöðvarinnar þar sem umferming fer fram, áður en sendingin kemur, gegnum upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit 

eða annað upplýsingakerfi, sem lögbær yfirvöld tilnefna í þessu skyni, þar sem eftirfarandi er tilgreint: 

a) þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að sanngreina og staðsetja sendinguna á flugvelli eða í höfn, 

b) auðkenning flutningatækisins, 

c) áætlaður komu- og brottfarartími sendingarinnar, 

d) viðtökustaður sendingarinnar. 

2. Að því er varðar tilkynninguna sem um getur í 1. mgr. skulu lögbær yfirvöld tilnefna upplýsingakerfi sem gerir lögbærum 

yfirvöldum landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer fram kleift að: 

a) fletta upp í upplýsingum sem rekstraraðilar láta í té, 

b) sannreyna, að því er varðar hverja sendingu, að ekki sé farið yfir umfermingartímabilin sem kveðið er á um í 1. mgr. 

13. gr. og 1. mgr. 15. gr. 

3. Til viðbótar við fyrirframtilkynninguna, sem kveðið er á um í 1. mgr. þessarar greinar, skal rekstraraðilinn, sem ber 

ábyrgð á sendingunni, einnig senda tilkynningu til lögbærra yfirvalda landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer 

fram með því að fylla út og senda viðkomandi hluta af samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu í upplýsingastjórnun-

arkerfinu fyrir opinbert eftirlit, eins og kveðið er á um í 56. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, í eftirfarandi tilvikum: 

a) umfermingartímabilið, sem um getur í 1. mgr. 13. gr. og 1. mgr. 15. gr., er liðið eða 

b) lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem umferming fer fram upplýsa rekstraraðilann, sem ber ábyrgð á 

sendingunni, um þá ákvörðun sína að inna af hendi sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi á 

grundvelli grunsemda um að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum eins og kveðið er á um í 3. mgr. 13. gr. eða 3. mgr. 

15. gr.  



Nr. 26/974 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.4.2020 

 

17. gr. 

Sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi umfermdra sendinga af matvælum og fóðri sem eru 

ekki úr dýraríkinu 

1. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið skulu inna af hendi sannprófun 

skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi umfermdra sendinga af matvælum og fóðri, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem 

falla undir ráðstafanir sem kveðið er á um í gerðunum sem um getur í d-, e- og f-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. 

2. Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal senda fyrirframtilkynningu um komu sendingar af vörum sem um 

getur í 1. mgr. þessarar greinar, eins og kveðið er á um í 4. mgr. 56. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, til lögbærra yfirvalda 

landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið. 

IV. KAFLI 

Umflutningur á dýrum og vörum frá einu þriðja landi til annars þriðja lands sem fer gegnum yfirráðasvæði 

Sambandsins 

1. ÞÁTTUR 

Opinbert eftirlit á landamæraeftirlitsstöðinni þar sem sendingin kemur inn í Sambandið 

18. gr. 

Sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi sendinga af dýrum í umflutningi 

Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið skulu einungis heimila umflutning 

sendinga af dýrum frá einu þriðja landi til annars þriðja lands, sem fara gegnum yfirráðasvæði Sambandsins, þegar sannprófun 

skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi hafa verið hagstæð. 

19. gr. 

Skilyrði fyrir leyfi til umflutnings sendinga af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum 

afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum 

Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið skulu einungis heimila umflutning 

sendinga af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum 

að því tilskildu að eftirtalin skilyrði séu uppfyllt: 

a) vörurnar eru í samræmi við gildandi kröfur sem mælt er fyrir um í reglunum sem um getur í d- og e-lið 2. mgr. 1. gr. 

reglugerðar (ESB) 2017/625, 

b) sendingin hefur farið í gegnum sannprófun skjala og sannprófun auðkenna á landamæraeftirlitsstöðinni með hagstæðum 

niðurstöðum, 

c) sendingin hefur farið í gegnum eftirlit með ástandi á landamæraeftirlitsstöðinni þar sem grunur lék á um að ekki hefði verið 

farið að reglunum sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, 

d) sendingunni fylgir samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal og hún fer frá landamæraeftirlitsstöðinni í ökutæki eða 

flutningagámum sem lögbært yfirvald landamæraeftirlitsstöðvarinnar hefur innsiglað, 

e) flytja verður sendinguna beint undir tolltilsjón, án þess að vörurnar séu affermdar eða sendingunni skipt, innan 15 daga hið 

mesta, frá landamæraeftirlitsstöðinni til eins af eftirfarandi viðtökustöðum: 

i. til landamæraeftirlitsstöðvar til þess að fara frá yfirráðasvæði Sambandsins, 

ii. til samþykktrar vörugeymslu, 

iii. til herstöðvar Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna sem er staðsett á yfirráðasvæði Sambandsins, 

iv. um borð í skip sem fer frá Sambandinu og þar sem sendingin er ætluð sem birgðir fyrir skipið.  
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20. gr. 

Eftirfylgniráðstafanir lögbærra yfirvalda 

Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið sem hafa ekki, innan 15 daga frá 

þeim degi þegar umflutningur var heimilaður á landamæraeftirlitsstöðinni, fengið staðfestingu á komu sendingar af afurðum úr 

dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum á einn af viðtökustöð-

unum, sem um getur í i. til iv. lið e-liðar 19. gr., skulu: 

a) fá staðfestingu hjá lögbærum yfirvöldum á viðtökustaðnum um það hvort sendingin hafi komið á viðtökustaðinn, 

b) upplýsa tollyfirvöld um að sendingin hafi ekki komið, 

c) gera frekari athuganir til að ákvarða raunverulega staðsetningu sendingarinnar í samstarfi við tollyfirvöld og önnur yfirvöld 

í samræmi við 1. mgr. 75. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. 

21. gr. 

Flutningur sendinga um borð í skip sem fer frá yfirráðasvæði Sambandsins 

1. Ef sending af vörum, sem um getur í 19. gr., er ætluð um borð í skip sem fer frá yfirráðasvæði Sambandsins skulu lögbær 

yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið gefa út, til viðbótar við samræmda 

heilbrigðis- og innflutningsskjalið, opinbert vottorð í samræmi við fyrirmyndina sem mælt er fyrir um í viðaukanum við 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2128 (24) sem skal fylgja sendingunni til skipsins. 

2. Ef um er að ræða að nokkrar sendingar af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, 

heyi og hálmi og samsettum afurðum eru afhentar saman um borð í sama skipið er lögbærum yfirvöldum landamæraeftirlits-

stöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið heimilt að gefa út eitt opinbert vottorð eins og um getur í 1. mgr., sem 

skal fylgja slíkum sendingum til skipsins, að því tilskildu að í því komi fram tilvísun í samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal 

fyrir hverja sendingu. 

22. gr. 

Sannprófun skjala og eftirlit með ástandi plantna, plöntuafurða og annarra hluta í umflutningi 

1. Ef sendingum af plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum, sem um getur í ii. og iii. lið d-liðar 1. mgr. 1. gr., er 

framvísað til umflutnings á landamæraeftirlitsstöðinni þar sem sendingin kemur inn í Sambandið mega lögbær yfirvöld 

viðkomandi landamæraeftirlitsstöðvar heimila umflutning slíkra plantna, plöntuafurða og annarra hluta að því tilskildu að 

sendingarnar séu fluttar undir tolltilsjón. 

2. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar, sem um getur í 1. mgr., skulu inna af hendi eftirfarandi athuganir á 

grundvelli áhættu: 

a) sannprófun skjala að því er varðar undirrituðu yfirlýsinguna sem um getur í a-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 

2016/2031, 

b) eftirlit með ástandi sendinganna til að tryggja að þær hafi verið settar í umbúðir og fluttar á fullnægjandi hátt eins og 

um getur í b-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2016/2031. 

3. Ef opinbert eftirlit er innt af hendi skulu lögbær yfirvöld heimila umflutning á vörunum, sem um getur í 1. mgr., að því 

tilskildu að sendingarnar: 

a) séu í samræmi við 47. gr. reglugerðar (ESB) 2016/2031, 

b) séu fluttar á brottfararstað frá Sambandinu undir tolltilsjón.  

  

(24) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2128 frá 12. nóvember 2019 um að koma á fyrirmynd að opinberu vottorði 

ásamt reglum um útgáfu opinberra vottorða fyrir vörur sem eru afhentar til skipa sem fara frá Sambandinu og eru ætlaðar sem birgðir skips 

eða til neyslu fyrir áhöfn og farþega eða til herstöðvar Atlantshafsbandalagsins eða herstöðvar Bandaríkjanna (Stjtíð. ESB  

L 321, 12.12.2019, bls. 114). 
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4. Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingum af plöntum, plöntuafurðum og öðrum hlutum sem um getur í 1. mgr., skal 

tryggja að umbúðir eða flutningatæki sendingarinnar sé lokað eða innsiglað á þann hátt að á meðan á flutningi til og geymslu í 

vörugeymslum stendur: 

a) geti plöntur, plöntuafurðir og aðrir hlutir ekki smitað eða sýkt aðrar plöntur, plöntuafurðir eða aðra hluti af 

skaðvöldum, sem eru tilgreindir sem kvíaðir skaðvaldar Sambandsins eða sem ókvíaðir skaðvaldar sem reglur hafa 

verið settar um í Sambandinu, sem um getur annars vegar í fyrstu undirgrein 2. mgr. 5. gr. og hins vegar í 1. mgr.  

30. gr. reglugerðar (ESB) 2016/2031 og, ef um er að ræða vernduð svæði, af viðkomandi skaðvöldum sem eru í 

skránum sem komið er á skv. 3. mgr. 32. gr. þeirrar reglugerðar, 

b) geti plöntur, plöntuafurðir og aðrir hlutir ekki smitast eða sýkst af skaðvöldunum sem um getur í a-lið. 

2. ÞÁTTUR 

Skilyrði fyrir geymslu sendinga í umflutningi í samþykktum vörugeymslum 

23. gr. 

Skilyrði varðandi samþykki fyrir vörugeymslum 

1. Lögbær yfirvöld skulu samþykkja vörugeymslur til geymslu sendinga af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr 

dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum sem umflutningur á hefur verið leyfður í samræmi við 19. gr. 

2. Lögbær yfirvöld skulu einungis samþykkja vörugeymslur, sem um getur í 1. mgr., sem uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a) vörugeymslur þar sem afurðir úr dýraríkinu, samsettar afurðir, aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir eru geymdar 

verða annaðhvort að uppfylla: 

i. kröfur um hollustuhætti, sem mælt er fyrir um í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 852/2004, eða 

ii. kröfurnar sem mælt er fyrir um í b- og c-lið 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 142/2011, 

b) tollyfirvöld verða að hafa heimilað þær, samþykkt eða tilnefnt í samræmi við 147. gr. (1. mgr), 240. gr. (1. mgr.) og 

243. gr. (1. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 952/2013, 

c) vörugeymslurnar verða að vera lokað svæði með inn- og útganga sem eru undir stöðugu eftirliti rekstraraðilanna, 

d) vörugeymslurnar verða að vera með geymslu- eða kælirými sem gera það kleift að geyma vörurnar, sem um getur í  

1. mgr., aðskilið, 

e) í vörugeymslunum verður að vera fyrirkomulag vegna daglegrar skráningar allra sendinga sem koma inn í 

starfsstöðina eða fara frá henni, með nánari upplýsingum um eðli og magn vara, nafn og heimilisfang viðtakenda og 

afrit af samræmdu heilbrigðis- og innflutningsskjali ásamt vottorðum sem fylgja sendingunum; geyma verður þessar 

skrár í vörugeymslunum í a.m.k. þrjú ár, 

f) allar vörur, sem um getur í 1. mgr., verða að vera auðkenndar, með merkimiðum eða á rafrænan hátt, með tilvísunar-

númeri samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalsins sem fylgir sendingunni; ekki má breyta þessum vörum á 

nokkurn hátt, vinna þær, skipta þeim út eða breyta umbúðum, 

g) vörugeymslurnar verða að vera með tækni og búnað sem eru nauðsynleg fyrir skilvirkan rekstur upplýsingastjórnun-

arkerfisins fyrir opinbert eftirlit, 

h) rekstraraðilar vörugeymslnanna skulu láta í té athafnasvæði og samskiptamiðil sem eru nauðsynleg til að gera þeim 

kleift að annast opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi á skilvirkan hátt að fenginni beiðni frá lögbæru yfirvaldi. 

3. Ef vörugeymslur uppfylla ekki lengur kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2. mgr. skal lögbær yfirvald afturkalla samþykkið 

fyrir vörugeymslunni eða fella það tímabundið úr gildi.  
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24. gr. 

Flutningur vara frá vörugeymslum 

Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal flytja sendingar af vörum, sem um getur í 1. mgr. 23. gr., frá samþykktum 

vörugeymslum til eins af eftirfarandi viðtökustöðum: 

a) landamæraeftirlitsstöðvar til þess að fara frá yfirráðasvæði Sambandsins til: 

i. herstöðvar Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna eða 

ii. einhvers annars viðtökustaðar, 

b) annarrar samþykktrar vörugeymslu, 

c) herstöðvar Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna sem er staðsett á yfirráðasvæði Sambandsins, 

d) skips, sem fer frá Sambandinu, þar sem sendingarnar eru ætlaðar sem birgðir fyrir skipið, 

e) staðar þar sem farga á sendingunum í samræmi við II. kafla I. bálks reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1069/2009 (25). 

25. gr. 

Skrá haldin yfir samþykktar vörugeymslur og henni haldið uppfærðri 

Aðildarríki skulu halda skrá yfir samþykktar vörugeymslur í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit, halda skránni 

uppfærðri og veita eftirfarandi upplýsingar: 

a) heiti og heimilisfang hverrar vörugeymslu, 

b) flokkar vara sem hún er samþykkt fyrir. 

26. gr. 

Opinbert eftirlit í vörugeymslum 

1. Lögbær yfirvöld skulu inna opinbert eftirlit reglulega af hendi í samþykktum vörugeymslum til að sannreyna að farið sé 

að kröfum varðandi samþykki sem mælt er fyrir um í 23. gr. 

2. Lögbær yfirvöld, sem bera ábyrgð á opinberu eftirliti í samþykktum vörugeymslum, skulu sannreyna skilvirkni þeirra 

kerfa sem eru fyrir hendi til að tryggja rekjanleika sendinga, þ.m.t. með því að bera saman magn vara sem kemur inn og fer út 

úr vörugeymslunum. 

3. Lögbær yfirvöld skulu sannreyna að sendingum, sem eru fluttar í eða geymdar í vörugeymslum, fylgi viðeigandi samræmt 

heilbrigðis- og innflutningsskjal og staðfest opinbert vottorð á pappírsformi eða rafrænt afrit af því, eins og um getur í 2. mgr. 

50. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. 

4. Þegar sendingar koma í samþykktar vörugeymslur skulu lögbær yfirvöld: 

a) inna af hendi sannprófun auðkenna til að staðfesta að sendingin sé í samræmi við viðeigandi upplýsingar í 

meðfylgjandi samræmdu heilbrigðis- og innflutningsskjali, 

b) sannreyna að innsigli sem voru fest á ökutækin eða flutningagámana, í samræmi við d-lið 19. gr. eða d-lið 28. gr., séu 

enn órofin, 

c) skrá niðurstöðu úr sannprófun auðkenna í III. hluta samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalsins og senda þessar 

upplýsingar gegnum upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit. 

27. gr. 

Skyldur rekstraraðila í vörugeymslum 

1. Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal upplýsa lögbær yfirvöld um komu sendingar í samþykkta 

vörugeymslu.  

  

(25) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1069/2009 frá 21. október 2009 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og 

afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1774/2002 (Stjtíð ESB L 300, 14.11.2009, bls. 1). 
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2. Þrátt fyrir 1. mgr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að undanskilja rekstraraðilann, sem ber ábyrgð á samþykkri vörugeymslu, 

frá þeirri skyldu að upplýsa lögbær yfirvöld um komu sendingarinnar í vörugeymsluna að því tilskildu að tollyfirvöld hafi 

samþykkt rekstraraðilann sem viðurkenndan rekstraraðila sem um getur í 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 952/2013. 

3. Þrátt fyrir 1. mgr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að undanskilja sendingar frá sannprófun auðkenna að því tilskildu að 

tollyfirvöld hafi samþykkt rekstraraðilann, sem ber ábyrgð á sendingunni, sem viðurkenndan rekstraraðila sem um getur í  

38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 952/2013. 

4. Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal tryggja að með vörunum, sem um getur í 1. mgr., sem eru fluttar í eða 

geymdar í vörugeymslum, fylgi viðeigandi samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal og staðfest opinbert vottorð á 

pappírsformi eða rafrænt afrit af því, eins og um getur í 2. mgr. 50. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. 

28. gr. 

Skilyrði fyrir flutningi vara frá vörugeymslum til þriðju landa, annarra vörugeymslna og förgunarstaða 

Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal flytja vörurnar, sem um getur í 1. mgr. 23. gr., frá samþykktri vörugeymslu 

til eins af viðtökustöðunum, sem um getur í ii. lið a-liðar, b- og e-lið 24. gr., að því tilskildu að eftirfarandi kröfur séu 

uppfylltar: 

a) rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, sendir samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal fyrir alla sendinguna 

gegnum upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit og tilgreinir þar flutningatæki og viðtökustað; ef upphaflegu 

sendingunni er skipt í vörugeymslunni verður rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, að senda samræmt heilbrigðis- 

og innflutningsskjal fyrir hvern hluta skiptu sendingarinnar gegnum upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit og 

tilgreina þar magn, flutningatæki og viðtökustað fyrir viðkomandi hluta skiptu sendingarinnar, 

b) lögbær yfirvöld verða að heimila flutninginn og ljúka við samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalið fyrir: 

i. alla sendinguna eða 

ii. einstaka hluta skiptu sendingarinnar, að því tilskildu að heildarsumma þess magns sem er tilgreint í samræmda 

heilbrigðis- og innflutningsskjalinu sem er gefið út fyrir einstaka hluta sé ekki meiri en heildarmagnið sem tilgreint er í 

samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu fyrir alla sendinguna, 

c) rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, verður að tryggja að til viðbótar við samræmda heilbrigðis- og innflutnings-

skjalið sem fylgir sendingunni fylgi staðfest afrit af opinbera vottorðinu, sem fylgdi sendingunni í vörugeymsluna, eins og 

um getur í 4. mgr. 27. gr., sendingunni áfram nema rafrænt afrit af opinbera vottorðinu hafi verið sent inn í upplýsinga-

stjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit og lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í 

Sambandið hafi staðfest það; ef upphaflegu sendingunni er skipt og lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem 

sendingin kemur inn í Sambandið sendu ekki afrit af opinbera vottorðinu inn í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert 

eftirlit skulu lögbær yfirvöld gefa út staðfest afrit af opinbera vottorðinu til handa rekstraraðilanum sem ber ábyrgð á 

sendingunni til þess að þau fylgi hlutum skiptu sendingarinnar til viðtökustaða þeirra, 

d) rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, flytur vörurnar frá vörugeymslunum undir tolltilsjón í ökutækjum eða 

flutningagámum sem lögbær yfirvöld hafa innsiglað, 

e) rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, flytur vörurnar beint frá vörugeymslunni á viðtökustaðinn, án þess að 

vörurnar séu affermdar eða þeim skipt upp, innan 15 daga hið mesta frá þeim degi þegar heimild var veitt fyrir flutningnum. 

29. gr. 

Skilyrði fyrir flutningi vara frá vörugeymslum til herstöðva Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna og skipa sem 

fara frá Sambandinu 

Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal flytja vörurnar, sem um getur í 1. mgr. 23. gr., frá samþykktum 

vörugeymslum til eins af viðtökustöðunum, sem um getur í i. lið a-liðar, c- og d-lið 24. gr., að því tilskildu að eftirfarandi kröfur 

séu uppfylltar: 

a) rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á vörugeymslunni, tilkynnir lögbærum yfirvöldum um flutning varanna með því að fylla út 

I. hluta opinbera vottorðsins sem um getur í c-lið, 

b) lögbær yfirvöld heimila flutning varanna og gefa út útfyllt opinbert vottorð, sem um getur í c-lið, til rekstraraðilans, sem ber 

ábyrgð á sendingunni, sem unnt er að nota við afhendingu sendingar sem inniheldur vörur úr fleiri en einni upp-

runasendingu eða vöruflokki,  
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c) rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, tryggir að opinbert vottorð, í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 

viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/2128, fylgi sendingunni á viðtökustað hennar, 

d) rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, flytur vörurnar undir tolltilsjón, 

e) rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, flytur vörurnar frá vörugeymslunum í ökutækjum eða flutningagámum sem 

voru innsiglaðir undir eftirliti lögbærra yfirvalda. 

30. gr. 

Eftirfylgniráðstafanir lögbærra yfirvalda 

Lögbær yfirvöld vörugeymslu sem hafa ekki, innan 15 daga frá þeim degi þegar umflutningur var heimilaður frá vörugeymsl-

unni, fengið staðfestingu á komu sendingar af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi 

og hálmi og samsettum afurðum á einn af viðtökustöðunum, sem um getur í 24. gr., skulu: 

a) fá staðfestingu hjá lögbærum yfirvöldum á viðtökustaðnum um það hvort sendingin hafi komið, 

b) upplýsa tollyfirvöld um að sendingin hafi ekki komið, 

c) gera frekari athuganir til að ákvarða raunverulega staðsetningu varanna í samstarfi við tollyfirvöld og önnur yfirvöld í 

samræmi við 1. mgr. 75. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625. 

31. gr. 

Vöktun á afhendingu vara um borð í skip sem fer frá yfirráðasvæði Sambandsins 

1. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið eða vörugeymslunnar skulu 

tilkynna að sending af vörum, sem um getur í 19. gr. og 1. mgr. 23. gr., hafi verið send og um viðtökustað hennar til lögbærs 

yfirvalds viðtökuhafnarinnar gegnum upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit. 

2. Rekstraraðilinn má afferma sendingar af vörum, sem um getur í 19. gr. og 1. mgr. 23. gr., í viðtökuhöfn áður en 

sendingarnar eru afhentar um borð í skip sem fer frá yfirráðasvæði Sambandsins að því tilskildu að tollyfirvöld heimili þessa 

aðgerð og hafi eftirlit með henni og að skilyrðin fyrir afhendingu, sem eru tilgreind í tilkynningunni sem um getur í 1. mgr., séu 

uppfyllt. 

3. Þegar vörurnar, sem um getur í 1. mgr., hafa verið afhentar um borð í skipið skulu lögbær yfirvöld viðtökuhafnarinnar eða 

fulltrúi skipstjóra skipsins staðfesta afhendinguna við lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur 

inn í Sambandið eða vörugeymslunnar, annaðhvort: 

a) með því að meðárita opinbera vottorðið sem um getur í c-lið 29. gr. eða 

b) á rafrænan hátt, þ.m.t. gegnum upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit eða landsbundin kerfi sem fyrir eru. 

4. Fulltrúinn, sem um getur í 3. gr., eða rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á afhendingu sendingarinnar um borð í skip sem fer 

frá yfirráðasvæði Sambandsins, skal skila meðáritaða opinbera vottorðinu, sem um getur í a-lið 3. mgr., til lögbærra yfirvalda 

landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið eða vörugeymslunnar innan 15 daga frá 

afhendingardegi sendingarinnar. 

5. Lögbær yfirvöld viðtökuhafnarinnar, lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í 

Sambandið eða lögbær yfirvöld vörugeymslunnar skulu sannreyna að staðfesting afhendingar, sem um getur í 3. mgr., sé skráð í 

upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit eða að meðárituðu skjölunum, sem um getur í a-lið 3. mgr., sé skilað til 

lögbærra yfirvalda landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið eða til lögbærra yfirvalda 

vörugeymslunnar.  
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3. ÞÁTTUR 

Opinbert eftirlit á landamæraeftirlitsstöðinni þar sem vörurnar fara frá yfirráðasvæði Sambandsins 

32. gr. 

Skyldur rekstraraðila til að framvísa vörum, sem fara frá yfirráðasvæði Sambandsins, til opinbers eftirlits 

1. Rekstraraðilar skulu framvísa afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi 

og samsettum afurðum, sem fara frá yfirráðasvæði Sambandsins til flutnings til þriðja lands, til opinbers eftirlits hjá lögbærum 

yfirvöldum landamæraeftirlitsstöðvarinnar, sem er tilgreind í samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu, á stað sem þessi 

lögbæru yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar tilgreina. 

2. Rekstraraðilar skulu framvísa vörunum, sem um getur í 1. mgr., sem fara frá yfirráðasvæði Sambandsins til afhendingar á 

herstöð Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna, sem er staðsett í þriðja landi, til opinbers eftirlits hjá lögbærum yfirvöldum 

landamæraeftirlitsstöðvarinnar sem er tilgreind í opinbera vottorðinu í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í 

viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/2128. 

33. gr. 

Opinbert eftirlit á landamæraeftirlitsstöðinni þar sem vörurnar fara frá yfirráðasvæði Sambandsins 

1. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvar þar sem kímefni, aukaafurðir úr dýrum, hey og hálmur og samsettar afurðir 

fara frá yfirráðasvæði Sambandsins skulu inna af hendi sannprófun auðkenna til að tryggja að sending, sem er framvísað, sé í 

samræmi við sendinguna sem um getur í samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu eða í opinbera vottorðinu, sem um 

getur í c-lið 29. gr., sem fylgir sendingunni. Þau skulu einkum sannreyna að innsiglin sem voru fest á ökutækin eða 

flutningagámana í samræmi við 19. gr. (d-liður), 28. gr. (d-liður) eða 29. gr. (e-liður) séu enn órofin. 

2. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem vörurnar, sem um getur í 1. mgr., fara frá yfirráðasvæði 

Sambandsins skulu skrá niðurstöðuna úr opinbera eftirlitinu í III. hluta samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalsins eða í III. 

hluta opinbera vottorðsins í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2019/2128. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar, sem bera ábyrgð á athugununum sem um getur í 1. mgr., skulu 

skrá niðurstöðuna úr þessu eftirliti í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit. 

4. ÞÁTTUR 

Undanþágur fyrir sendingar í umflutningi 

34. gr. 

Umflutningur á tilteknum dýrum og tilteknum vörum 

1. Þrátt fyrir 18. og 19. gr. mega lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið 

heimila umflutning eftirfarandi sendinga gegnum yfirráðasvæði Sambandsins, með fyrirvara um að farið sé að skilyrðunum sem 

mælt er fyrir um í 2. mgr.: 

a) Umflutning sendinga af nautgripum, til undaneldis og framleiðslu, á vegum gegnum Litáen (Lietuva), sem koma frá 

rússneska landsvæðinu Kaliningrad og eru sendar til áfangastaðar utan Sambandsins, sem koma og fara gegnum 

tilnefndar landamæraeftirlitsstöðvar í Litáen (Lietuva). 

b) Umflutning sendinga af lagareldisdýrum gegnum Sambandið, á vegum eða með járnbrautum, milli landamæra-

eftirlitsstöðva í Lettlandi, Litáen (Lietuva) og Póllandi, sem koma frá og eiga að fara til Rússlands, beint eða gegnum 

annað þriðja land.  
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c) Umflutning sendinga af afurðum úr dýraríkinu, samsettum afurðum, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum og 

kímefni úr nautgripum, svínum, sauðfé, geitum og dýrum af hestaætt og af eggjum sem eru laus við tiltekna 

sjúkdómsvalda gegnum Sambandið, á vegum eða með járnbrautum, milli landamæraeftirlitsstöðva í Lettlandi, Litáen 

(Lietuva) og Póllandi, sem koma frá og eiga að fara til Rússlands, beint eða gegnum annað þriðja land. 

d) Umflutning sendinga af eggjum, eggjaafurðum og alifuglakjöti, á vegum eða með járnbrautum milli landamæraeft-

irlitsstöðva í Litáen (Lietuva), sem koma frá Belarús (Hvíta-Rússland) og eiga að fara til rússneska landsvæðisins 

Kaliningrad. 

e) Umflutning sendinga, á vegum gegnum Króatíu, af lagareldisdýrum, afurðum úr dýraríkinu, samsettum afurðum, 

aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum og kímefni úr nautgripum, svínum, sauðfé, geitum og dýrum af hestaætt 

og af eggjum sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, sem koma frá Bosníu og Hersegóvínu, koma inn á landamæra-

eftirlitsstöðina við veginn í Nova Sela og fara út á landamæraeftirlitsstöðinni í höfninni í Ploče. 

2. Heimildin, sem um getur í 1. mgr., skal vera með fyrirvara um að farið sé að eftirfarandi skilyrðum: 

a) Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur inn í Sambandið skulu: 

i. inna af hendi sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi sendinga af dýrum eins og kveðið 

er á um í 18. gr., 

ii. inna af hendi sannprófun skjala og sannprófun auðkenna að því er varðar sendingar af afurðum úr dýraríkinu, 

kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum eins og kveðið er á 

um í 19. gr., 

iii. stimpla opinber vottorð sem fylgja sendingum, sem eru ætlaðar til þriðja lands sem er viðtökuland, með 

„EINUNGIS TIL UMFLUTNINGS GEGNUM ESB“, 

iv. halda eftir afritum af vottorðum, sem um getur í iii. lið, eða rafrænum jafngildum þeirra á landamæraeftirlits-

stöðinni þar sem sendingin kemur inn í Sambandið, 

v. innsigla ökutæki eða flutningagáma sem flytja sendingarnar. 

b) Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal tryggja að sendingar séu fluttar beint, undir tolltilsjón, til 

landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem þær eiga að fara frá yfirráðasvæði Sambandsins án þess að þær séu affermdar. 

c) Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvar þar sem vörurnar fara frá yfirráðasvæði Sambandsins skulu: 

i. inna af hendi sannprófun auðkenna til að staðfesta að sending, sem fellur undir meðfylgjandi samræmt 

heilbrigðis- og innflutningsskjal, fari í raun af yfirráðasvæði Sambandsins. Þau skulu einkum sannreyna að 

innsiglin, sem voru fest á ökutækin eða flutningagámana, séu enn órofin, 

ii. skrá niðurstöðuna úr opinbera eftirlitinu, sem um getur í i. lið, í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir opinbert eftirlit. 

d) Lögbær yfirvöld aðildarríkja skulu inna af hendi áhættumiðað eftirlit til að tryggja að fjöldi sendinga og dýra og magn 

vara, sem fara frá yfirráðasvæði Sambandsins, samsvari fjölda og magni sem kemur inn á yfirráðasvæði Sambandsins. 

35. gr. 

Umflutningur á vörum til herstöðvar Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna sem er staðsett á yfirráðasvæði 

Sambandsins 

1. Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á sendingunni, skal framvísa afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, 

afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum, sem eru ætluð fyrir herstöð Atlantshafsbandalagsins eða 

Bandaríkjanna sem er staðsett á yfirráðasvæði Sambandsins, til opinbers eftirlits í herstöð Atlantshafsbandalagsins eða 

Bandaríkjanna sem er tilgreind í samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu eða í meðfylgjandi opinberu vottorði í samræmi 

við fyrirmyndina sem sett er fram í viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/2128. 

2. Lögbært yfirvald sem ber ábyrgð á eftirliti í herstöð Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna á viðtökustaðnum skal 

inna af hendi sannprófun auðkenna til að staðfesta að sendingin sé í samræmi við sendinguna sem fellur undir samræmda 

heilbrigðis- og innflutningsskjalið eða undir meðfylgjandi opinbert vottorð í samræmi við fyrirmyndina sem mælt er fyrir um í 

viðaukanum við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/2128. Það skal einkum sannreyna að innsiglin sem voru fest á ökutækin 

eða flutningagámana, í samræmi við d-lið 19. gr. og e-lið 29. gr., séu enn órofin. Lögbært yfirvald sem ber ábyrgð á eftirliti í 

herstöð Atlantshafsbandalagsins eða Bandaríkjanna skal skrá niðurstöðuna úr þessu eftirliti í upplýsingastjórnunarkerfið fyrir 

opinbert eftirlit.  
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36. gr. 

Umflutningur á vörum sem þriðja land synjar um komu eftir umflutning þeirra gegnum Sambandið 

1. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvar við veg eða járnbraut þar sem sendingin kemur inn í Sambandið mega heimila 

frekari umflutning á afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum 

afurðum gegnum yfirráðasvæði Sambandsins með fyrirvara um að farið sé að eftirfarandi skilyrðum: 

a) þriðja land synjaði um komu sendingar af vörum strax eftir umflutning þeirra um Sambandið eða þá að innsigli sem 

lögbær yfirvöld, sem um getur í 19. gr. (d-liður), 28. gr. (d-liður) eða 29. gr. (e-liður), settu á ökutækið eða flutn-

ingagáminn eru enn órofin, 

b) sendingin er í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í a-, b- og c-lið 19. gr. 

2. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvar við veg eða járnbraut þar sem sendingin kemur inn í Sambandið skulu 

endurinnsigla sendinguna eftir athugunina sem um getur í b- og c-lið 19. gr. 

3. Rekstraraðilar skulu flytja sendinguna beint á einn af eftirfarandi viðtökustöðum: 

a) landamæraeftirlitsstöðina þar sem umflutningur um Sambandið var leyfður eða 

b) vörugeymsluna þar sem hún var geymd áður en þriðja land synjaði um komu. 

V. KAFLI 

Umflutningur á dýrum og vörum frá einum hluta af yfirráðasvæði Sambandsins til annars hluta af yfirráðasvæði 

Sambandsins sem fara gegnum yfirráðasvæði þriðja lands 

37. gr. 

Umflutningur á dýrum, afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og 

samsettum afurðum 

1. Lögbær yfirvöld aðildarríkja skulu tryggja að sendingar af dýrum og afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr 

dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og samsettum afurðum, sem eru fluttar frá einum hluta af yfirráðasvæði Sambandsins 

til annars hluta af yfirráðasvæði Sambandsins og fara gegnum yfirráðasvæði þriðja lands, séu fluttar undir tolltilsjón. 

2. Rekstraraðilar sem bera ábyrgð á sendingum, sem um getur í 1. mgr., sem hafa farið í gegnum yfirráðasvæði þriðja lands 

skulu framvísa sendingunum þegar þær koma aftur inn á yfirráðasvæði Sambandsins hjá: 

a) lögbærum yfirvöldum á landamæraeftirlitsstöð sem er tilnefnd fyrir alla flokka dýra og vara sem um getur í 1. mgr. 

eða 

b) á stað sem lögbær yfirvöld, sem um getur í a-lið, tilgreina og sem er nálægt landamæraeftirlitsstöðinni. 

3. Lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur aftur inn í Sambandið skulu: 

a) inna af hendi sannprófun skjala til að sannreyna uppruna dýranna og varanna í sendingunni, 

b) ef þess er krafist í reglunum sem um getur í d- og e-lið 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625: sannreyna 

dýraheilbrigðisstöðu í þriðju löndunum sem sendingin var umflutt í gegnum og viðeigandi opinber vottorð og skjöl 

sem fylgja sendingunum, 

c) ef þess er krafist í reglunum sem um getur í d- og e-lið 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625: inna af hendi 

sannprófun auðkenna til að sannreyna að innsiglin, sem voru sett á ökutækin eða flutningagámana, séu enn órofin. 

4. Ef grunur leikur á um að ekki hafi verið farið að reglunum, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625, 

skulu lögbær yfirvöld landamæraeftirlitsstöðvarinnar þar sem sendingin kemur aftur inn í Sambandið þar að auki inna af hendi 

sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi til viðbótar við eftirlitið sem kveðið er á um í 3. mgr.  
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5. Rekstraraðilar skulu framvísa sendingum af dýrum, sem eru flutt frá einum hluta af yfirráðasvæði Sambandsins til annars 

hluta af yfirráðasvæði Sambandsins og fara gegnum yfirráðasvæði þriðja lands, til opinberrar athugunar á brottfararstað frá 

yfirráðasvæði Sambandsins. 

6. Lögbært yfirvald á brottfararstað frá Sambandinu skal: 

a) inna athuganirnar af hendi ef þess er krafist í reglunum sem um getur í d- og e-lið 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (ESB) 

2017/625, 

b) stimpla opinbera vottorðið sem fylgir sendingunni með eftirfarandi orðum: „EINUNGIS TIL UMFLUTNINGS 

MILLI MISMUNANDI HLUTA EVRÓPUSAMBANDSINS GEGNUM [heiti þriðja lands]“. 

38. gr. 

Neum-hliðið 

1. Þegar sendingar af afurðum úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðum úr dýrum, afleiddum afurðum, heyi og hálmi og 

samsettum afurðum koma frá yfirráðasvæði Króatíu til umflutnings gegnum yfirráðasvæði Bosníu og Hersegóvínu um Neum-

hliðið og áður en þessar sendingar fara af yfirráðasvæði Króatíu um komustað í Klek eða Zaton Doli skulu lögbær yfirvöld í 

Króatíu: 

a) innsigla ökutækin eða flutningagámana áður en sendingin er umflutt gegnum Neum-hliðið, 

b) skrá dagsetningu og brottfarartíma ökutækjanna sem flytja sendingarnar. 

2. Þegar sendingarnar, sem um getur í 1. mgr., koma aftur inn á yfirráðasvæði Króatíu á komustað í Klek eða Zaton Doli 

skulu lögbær yfirvöld í Króatíu: 

a) sannreyna að innsigli á ökutækjum eða flutningagámum séu enn órofin, 

b) skrá dagsetningu og komutíma ökutækjanna sem flytja sendingarnar. 

3. Lögbær yfirvöld í Króatíu skulu gera viðeigandi ráðstafanir í samræmi við 65. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 ef: 

a) innsiglið, sem um getur í 1. mgr., hefur verið rofið í umflutningi gegnum Neum-hliðið eða 

b) tími í umflutningi er lengri en sá tími sem er nauðsynlegur til að ferðast milli komustaðanna í Klek eða Zaton Doli. 

VI. KAFLI 

Lokaákvæði 

39. gr. 

Niðurfellingar 

Ákvarðanir 2000/208/EB og 2000/571/EB og framkvæmdarákvörðun 2011/215/ESB eru felldar úr gildi frá og með  

14. desember 2019. 

40. gr. 

Breytingar á ákvörðun 2007/777/EB 

Ákvörðun 2007/777/EB er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 6. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

b) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott.  
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2) Ákvæðum 6. gr. a er breytt sem hér segir: 

a) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

b) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott. 

41. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 798/2008 

Ákvæðum 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

2) Í 2. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

3) Ákvæði 3. og 4. mgr. falla brott. 

42. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1251/2008 

Ákvæðum 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1251/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

2) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott. 

43. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 119/2009 

Ákvæðum 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 119/2009 er breytt sem hér segir: 

1) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

2) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott. 

44. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 206/2010 

Reglugerð (ESB) nr. 206/2010 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 12. gr. a er breytt sem hér segir: 

a) Í 1. mgr. falla d- og e-liður brott. 

b) Ákvæði 2. mgr. falla brott. 

c) Ákvæði 4. mgr. falla brott. 

2) Ákvæðum 17. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

b) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott. 

3) Ákvæðum 17. gr. a er breytt sem hér segir: 

a) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

b) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott.  
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45. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 605/2010 

Reglugerð (ESB) nr. 605/2010 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 7. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

b) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott. 

2) Í 7. gr. a falla 2. og 3. mgr. brott. 

46. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 

Reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 29. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

b) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott. 

2) Ákvæðum 29. gr. a er breytt sem hér segir: 

a) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

b) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott. 

47. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) nr. 28/2012 

Reglugerð (ESB) nr. 28/2012 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

b) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott. 

2) Ákvæðum 5. gr. a er breytt sem hér segir: 

a) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

b) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott. 

48. gr. 

Breytingar á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 

Ákvæðum 5. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2016/759 er breytt sem hér segir: 

1) Í 1. mgr. falla b-, c- og d-liður brott. 

2) Ákvæði 2. og 3. mgr. falla brott. 
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49. gr. 

Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 14. desember 2019. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 10. október 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


