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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1012 

av 12. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 gjennom unntak fra reglene for 

utpeking av kontrollsteder og fra minstekravene til grensekontrollstasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen 

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 62 nr. 3 og artikkel 64 nr. 2 og 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2017/625 fastsetter blant annet en ramme for gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet i forbindelse med dyr og varer som innføres til Unionen fra tredjestater, for å verifisere overholdelsen av 

Unionens regelverk med det formål å verne menneskers og dyrs helse, plantehelsen, dyrevelferden og, når det gjelder 

genmodifiserte organismer (GMO) og plantevernmidler, også miljøet. Forordningen fastslår at det skal gjennomføres 

offentlig kontroll av visse forsendelser av dyr og varer på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen. 

Medlemsstatene skal for dette formålet utpeke grensekontrollstasjoner. 

2) I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal medlemsstatene underrette Kommisjonen før de utpeker 

grensekontrollstasjoner, slik at Kommisjonen kan verifisere og om nødvendig gjennomføre kontroller for å verifisere at 

de oppfyller minstekravene til utpekingen som er fastsatt i forordningen. Forordning (EU) 2017/625 gir Kommisjonen 

myndighet til å fastsette visse nærmere regler for disse minstekravene. Disse nærmere reglene er fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014(2), (heretter samlet kalt «minstekravene»). I forordning (EU) 

2017/625 fastsettes det også at medlemsstatene skal tilbakekalle utpekingen av grensekontrollstasjonen dersom den ikke 

lenger overholder kravene til utpekingen for alle eller for visse kategorier av dyr og varer som utpekingen omfattet. 

3) Dersom tilbakekallingen av utpekingen bare var delvis, fordi den gjaldt en viss kategori av dyr eller en viss kategori av 

varer, eller alle kategorier av dyr eller alle kategorier av varer dersom grensekontrollstasjonen ble utpekt for kategorier 

av dyr og varer, bør imidlertid medlemsstatene kunne utpeke grensekontrollstasjonen på nytt for disse kategoriene av 

dyr eller varer som utpekingen ble tilbakekalt for, uten først å måtte gi Kommisjonen mulighet til å gjennomføre 

kontroller for å verifisere overholdelsen av minstekravene. I slike tilfeller bør tiltakene for å rette opp den manglende 

overholdelsen ikke være like omfattende som dem som kreves for å utpeke en grensekontrollstasjon for første gang. Det 

bør derfor fastsettes regler som gjør at medlemsstatene kan utpeke grensekontrollstasjonen på nytt for disse kategoriene 

av dyr og varer, uten først å måtte gi Kommisjonen mulighet til å gjennomføre kontroller for å verifisere overholdelsen 

av minstekravene. 

4) For å gjøre det mulig for Kommisjonen å gjennomføre en grundig vurdering av tiltakene medlemsstaten har truffet for å 

rette opp den manglende overholdelsen som førte til den delvise tilbakekallingen av utpekingen, bør medlemsstatene 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 21.6.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2020 av 7. februar 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014 av 12. juni 2019 om fastsettelse av nærmere regler for minstekrav til 

grensekontrollstasjoner, herunder kontrollsentre, og til format, kategorier og forkortelser som skal brukes i lister over 

grensekontrollstasjoner og kontrollsteder (EUT L 165 av 21.6.2019, s. 10). 
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underrette Kommisjonen om disse tiltakene. De bør bare gå videre med utpekingen på nytt dersom Kommisjonen anser 

at de tiltakene som er truffet, er tilstrekkelige til å rette opp den manglende overholdelsen. 

5) Unntaket fra reglene i forordning (EU) 2017/625 om utpeking av grensekontrollstasjoner bør bare gjelde dersom 

utpekingen på nytt finner sted innen to år etter datoen for den delvise tilbakekallingen av utpekingen. Dersom 

utpekingen på nytt finner sted mer enn to år etter datoen for den delvise tilbakekallingen, for å vurdere de endringene 

som er gjort på grensekontrollstasjonene, bør Kommisjonen beholde muligheten til å gjennomføre kontroller for å 

verifisere at grensekontrollstasjonene oppfyller minstekravene. 

6) I henhold til forordning (EU) 2017/625 kan offentlig kontroll i visse tilfeller gjennomføres på andre kontrollsteder enn 

grensekontrollstasjoner, forutsatt at disse kontrollstedene oppfyller minstekravene og kravene til utpeking og 

tilbakekalling av utpekingen av grensekontrollstasjoner. Reglene i denne forordningen om utpeking av grense-

kontrollstasjoner på nytt bør derfor også gjelde for kontrollsteder. 

7) Forordning (EU) 2017/625 krever at grensekontrollstasjoner skal ligge i umiddelbar nærhet av innførselsstedet til 

Unionen. For å oppnå en effektiv organisering og gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet, 

bør det imidlertid fastsettes regler som angir når det foreligger særlige geografiske begrensninger, og på hvilke vilkår 

grensekontrollstasjoner kan ligge i en annen avstand enn i umiddelbar nærhet av innførselsstedet til Unionen. 

Geografiske begrensninger bør være slike begrensninger som følger av naturforhold og landskap på innførselsstedet, og 

avstanden fra innførselsstedet bør ikke overstige det som er strengt nødvendig for å avhjelpe de vanskelighetene som 

følger av de geografiske begrensningene. Denne avstanden bør dessuten ikke være så stor at den utgjør en risiko for 

menneskers og dyrs helse, plantehelsen, dyrevelferden og miljøet. Særlige geografiske begrensninger bør omfatte 

begrensninger som kan føre til betydelige transportbegrensninger, som for eksempel høyfjellsoverganger der veiene er 

uegnet til forflytning av dyr og varer, eller der forflytningen av dem forsinkes i vesentlig grad. 

8) Grensekontrollstasjoner for import av forsendelser av ubearbeidet tømmer, saget tre eller treflis arbeider ofte under 

geografiske begrensinger, som skyldes at enkelte medlemsstater har lange kystlinjer eller lange grenser. Som følge av 

nevnte geografiske begrensninger er de normalt bare i drift når den offentlige kontrollen gjennomføres. Det bør derfor 

fastsettes visse unntak fra minstekravene til grensekontrollstasjoner fastsatt i artikkel 64 nr. 3 i forordning (EU) 

2017/625 med hensyn til utpekingen av dem. For å sikre effektiviteten av offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet bør imidlertid visse særlige vilkår oppfylles når denne kontrollen og denne virksomheten gjennomføres, av 

en mobil offentlig kontrollgruppe under vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen. En mobil offentlig 

kontrollgruppe bør særlig råde over et tilstrekkelig stort personale med egnede kvalifikasjoner, og ha tilgang til det 

nødvendige utstyret på tidspunktet for gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet. 

9) De reglene som Kommisjonen skal fastsette i samsvar med artikkel 62 nr. 3, artikkel 64 nr. 2 og artikkel 64 nr. 5 i 

forordning (EU) 2017/625, er nært forbundet med hverandre ettersom de alle gjelder unntak fra visse krav som berører 

grensekontrollstasjoner. For å tilrettelegge for korrekt og omfattende anvendelse av disse reglene, som også bør få 

anvendelse fra samme dato, bør reglene fastsettes i en enkelt rettsakt. 

10) Ettersom den særlige myndigheten som er gitt til Kommisjonen gjennom forordning (EU) 2017/625, får anvendelse fra 

14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse fra samme dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter regler for 

a) utpeking på nytt av en grensekontrollstasjon eller et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon der utpekingen er blitt 

delvis tilbakekalt, 

b) grensekontrollstasjoner som ligger i en annen avstand enn i umiddelbar nærhet av innførselsstedet til Unionen, på grunn av 

særlige geografiske begrensninger, 

c) utpeking av grensekontrollstasjoner for import av ubearbeidet tømmer, saget tre eller treflis for å ta hensyn til særlige 

geografiske begrensninger.  
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Artikkel 2 

Utpeking på nytt av en grensekontrollstasjon eller et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon etter delvis 

tilbakekalling av utpekingen 

1. Som unntak fra artikkel 59 nr. 3, 4 og 5 i forordning (EU) 2017/625 kan en medlemsstat som har tilbakekalt utpekingen av 

en grensekontrollstasjon eller et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon som nevnt i artikkel 53 nr. 1 bokstav a) i nevnte 

forordning, for visse kategorier av dyr eller varer som følge av manglende overholdelse av minstekravene nevnt i artikkel 64 

nr. 3 i samme forordning, eller av nærmere regler for minstekrav fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014, utpeke 

på nytt denne grensekontrollstasjonen eller dette kontrollstedet (heretter kalt «utpeking på nytt») i samsvar med nr. 2–5 i denne 

artikkelen. 

2. Før utpekingen på nytt som nevnt i nr. 1, skal medlemsstaten underrette Kommisjonen om de tiltakene den har truffet for å 

rette opp den manglende overholdelsen av minstekravene nevnt i nr. 1. 

3. Innen én måned fra datoen for mottakelse av underretningen, skal Kommisjonen vurdere om tiltakene som er truffet, er 

tilstrekkelige til å sikre at minstekravene er oppfylt, og innenfor samme frist underrette medlemsstaten om resultatet av sin 

vurdering. 

4. Medlemsstaten skal gå videre med utpekingen på nytt bare dersom den er blitt underrettet av Kommisjonen, i samsvar 

med nr. 3, om at tiltakene truffet av medlemsstaten er tilstrekkelige til å sikre at minstekravene er oppfylt. 

5. Utpekingen på nytt i samsvar med nr. 4 kan bare finne sted innen to år fra datoen for den delvise tilbakekallingen av 

utpekingen nevnt i nr. 1. 

Etter denne perioden på to år kan utpekingen på nytt bare skje i samsvar med artikkel 59 i forordning (EU) 2017/625. 

Artikkel 3 

Grensekontrollstasjoner som ligger i en annen avstand enn i umiddelbar nærhet av innførselsstedet til Unionen 

1. Som unntak fra artikkel 64 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 kan grensekontrollstasjoner ligge i en annen avstand enn i 

umiddelbar nærhet av innførselsstedet til Unionen, forutsatt at 

a) det er nødvendig på grunn av særlige geografiske begrensninger i samsvar med nr. 2, og 

b) vilkårene fastsatt i nr. 3 er oppfylt. 

2. De geografiske begrensningene nevnt i nr. 1 skal være av slik art at de hindrer eller begrenser en effektiv gjennomføring 

av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet. 

Disse geografiske begrensningene skal bestå av ett eller flere av følgende elementer: 

a) Innførselssteder med geografiske forhold som fører til betydelige begrensninger på transportsystemet. 

b) Innførselssteder som er utsatt for tilbakevendende flom på visse tider av året. 

c) Kaianlegg omgitt av klipper. 

d) Grenseveier som krysser en høyfjellsovergang. 

e) Jernbanetransport av dyr og varer som gjør det nødvendig å plassere grensekontrollstasjonen på den første stasjonen. 

f) Innførselssteder uten egnet areal som gjør det mulig å plassere grensekontrollstasjonen og dens anlegg i deres umiddelbare 

nærhet. 
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3. Når en medlemsstat beslutter å utpeke én eller flere grensekontrollstasjoner nevnt i nr. 1, skal utpekingen oppfylle 

følgende vilkår: 

a) Grensekontrollstasjonens avstand fra innførselsstedet til Unionen er tilpasset behovet for å overvinne de geografiske 

begrensningene og er ikke større enn hva dette behovet tilsier. 

b) Grensekontrollstasjonen og innførselsstedet hører inn under samme tollmyndighets ansvarsområde, slik at forsendelser kan 

flyttes fra innførselsstedet til grensekontrollstasjonene uten at de underlegges og håndteres under en tollprosedyre. 

4. Grensekontrollstasjonen skal ligge i tilstrekkelig avstand fra virksomheter eller steder der dyr, planter, planteprodukter 

eller andre gjenstander som kan bli smittet av smittsomme sykdommer eller skadelige organismer, holdes eller dyrkes. 

Artikkel 4 

Unntak for grensekontrollstasjoner for import av ubearbeidet tømmer, saget tre eller treflis 

1. Unntaket fastsatt i nr. 2 skal gjelde for grensekontrollstasjoner som på grunn av den berørte medlemsstatens lange 

kystlinje eller lange grenser, bare drives når det gjennomføres kontroll av forsendelser av ubearbeidet tømmer, saget tre eller 

treflis (heretter kalt de «berørte grensekontrollstasjonene»). 

2. Medlemsstatene kan utpeke de berørte grensekontrollstasjonene og unnta dem fra de pliktene som er nevnt i artikkel 64 

nr. 3 bokstav a), c) og f) i forordning (EU) 2017/625, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er innført egnede ordninger for til enhver tid å hindre uoppdaget innførsel til Unionen av forsendelser av ubearbeidet 

tømmer, saget tre eller treflis. 

b) Den berørte grensekontrollstasjonen har tilgang til et tilstrekkelig stort personale med egnede kvalifikasjoner i form av en 

mobil offentlig kontrollgruppe under vedkommende myndigheter, som er i stand til å nå den berørte grensekontroll-

stasjonen før ankomsten av forsendelsene, for å gjennomføre offentlig kontroll av ubearbeidet tømmer, saget tre eller treflis. 

c) Vedkommende myndigheters mobile offentlige kontrollgruppe gir eller har umiddelbar tilgang til 

i) utstyr, lokaler og andre anlegg som nevnt i artikkel 64 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625, og 

ii) teknologien og IT-utstyret nevnt i artikkel 64 nr. 3 bokstav f) i samme forordning. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 14. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 12. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


