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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1013 

av 16. april 2019 

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

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

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

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

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

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

om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 58 første ledd bokstav b), 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. Denne rammen omfatter offentlig kontroll av dyr og 

varer som innføres til Unionen fra tredjestater via utpekte grensekontrollstasjoner. 

2) I henhold til forordning (EU) 2017/625 kreves det at den driftsansvarlige som er ansvarlig for visse forsendelser som 

innføres til Unionen, gir forhåndsmelding til vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen før disse forsendelsene 

ankommer. For å gjøre det mulig for disse myndighetene å gjennomføre sin offentlige kontroll i rett tid og på en effektiv 

måte, bør minstefristen for å gi forhåndsmelding fastsettes til én virkedag før forsendelsene ankommer. 

3) Transportrelaterte logistiske begrensninger kan imidlertid i visse tilfeller gjøre det umulig å overholde fristen for 

forhåndsmelding på én virkedag før forsendelsen ankommer. Dette kan for eksempel være tilfelle når forsendelsen 

transporteres fra avsenderstedet til grensekontrollstasjonen på under 24 timer, og de opplysningene som er nødvendige for å 

utfylle relevante deler av det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – Common Health Entry 

Document) som kreves til forhåndsmelding i samsvar med artikkel 56 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, ikke er 

tilgjengelige før forsendelsen lastes. I disse tilfellene bør medlemsstatene kunne kreve at det gis forhåndsmelding minst fire 

timer før forsendelsen ankommer, slik at det også under slike omstendigheter kan sikres at offentlig kontroll gjennomføres i 

rett tid og på en effektiv måte. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1012(2) fastsetter at medlemsstatene kan gi unntak for grensekontrollstasjoner 

som skal utpekes til import av ubearbeidet tømmer, saget tre eller treflis, fra visse minstekrav til grensekontrollstasjoner på 

grunn av særlige geografiske begrensninger. Nevnte forordning fastsetter også at offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet på grensekontrollstasjonen som er utpekt for de nevnte varene, kan gjennomføres av en mobil offentlig 

kontrollgruppe. For å gi tilstrekkelig tid til organisering av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet på disse 

grensekontrollstasjonene, bør et unntak fra reglene for minstefristen for forhåndsmelding om forsendelsers ankomst derfor 

gis gjennom denne forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 21.6.2019, s. 8 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) 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 (EUT L 165 av 21.6.2019, s. 4). 
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5) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra nevnte dato. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Forhåndsmelding om forsendelser 

1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for en forsendelse som hører inn under kategoriene av dyr og varer som er nevnt i 

artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, skal gi forhåndsmelding til vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen 

for første ankomst til Unionen, minst én virkedag før forventet ankomst av forsendelsen. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen dersom logistiske begrensninger hindrer 

at fristen angitt i nevnte nummer kan overholdes, benytte en frist for forhåndsmelding på minst fire timer før forventet ankomst 

av forsendelsen. 

3. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjoner som er utpekt til import av ubearbeidet 

tømmer, saget tre eller treflis i samsvar med artikkel 4 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1012, benytte en frist for 

forhåndsmelding på inntil fem virkedager før forventet ankomst av slike forsendelser. 

Artikkel 2 

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 16. april 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


