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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1666

22.4.2021

2021/EØS/30/10

av 24. juni 2019
om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til vilkårene for overvåking av
transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til virksomheten på
bestemmelsesstedet i 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 77 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Forordning (EU) 2017/625 fastsetter regler for offentlig kontroll av varer som innføres til Unionen, som vedkommende
myndigheter i medlemsstatene skal gjennomføre for å verifisere overholdelsen av Unionens regelverk for den
landbruksbaserte næringsmiddelkjeden.

2)

Artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625 fastsetter kategoriene av varer som skal omfattes av offentlig
kontroll på grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen. Disse varene omfatter produkter av animalsk
opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og næringsmidler som inneholder både produkter av
vegetabilsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte produkter).

3)

Når forsendelser av visse varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625 importeres til Unionen,
fastsetter Unionens regelverk i visse tilfeller at transporten av dem fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til
virksomheten på bestemmelsesstedet og deres ankomst på bestemmelsesstedet i Unionen, skal overvåkes for å hindre at
det oppstår risikoer for menneskers eller dyrs helse.

4)

Rådsdirektiv 97/78/EC(2) fastsetter regler for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Unionen
fra tredjestater, og vilkårene for transport av produkter som skal overvåkes i samsvar med Unionens regelverk, fra
grensekontrollstasjonen på ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet. Disse reglene fastsetter blant annet at
forsendelsene av slike produkter skal sendes under tilsyn av vedkommende myndighet fra grensekontrollstasjonen på
ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet, i vanntette kjøretøyer eller containere forseglet av vedkommende
myndighet

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 255 av 4.10.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 281/2019 av
13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 14.
(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1.
(2) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som
innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9).
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5)

For visse animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, krever kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011( 3)
dessuten at transport av forsendelser av slike biprodukter gjennomføres i samsvar med reglene i direktiv 97/78/EF.
Disse animalske biproduktene omfatter blod og visse blodprodukter, fôr til kjæledyr unntatt rått fôr til kjæledyr, smeltet
fett som importeres for formål utenfor fôrkjeden til produksjonsdyr, horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover
og hovprodukter (unntatt hovmel) beregnet på framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler.

6)

I unionsretten fastsettes det også overvåking av forsendelser av uflådd viltlevende pelsvilt i samsvar med reglene for
gjennomføring av særlig offentlig kontroll fastsatt i henhold til artikkel 77 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625
og i samsvar med reglene for ytterligere hygienevilkår for produkter av animalsk opprinnelse og næringsmidler som
inneholder både produkter av animalsk opprinnelse og bearbeidede produkter av animalsk opprinnelse («sammensatte
produkter») som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å blitt nektet innførsel til en tredjestat i samsvar
med artikkel 77 nr. 1 bokstav h) i forordning (EU) 2017/625.

7)

Direktiv 97/78/EF ble opphevet ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra 14. desember 2019. Det bør derfor
fastsettes regler for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer nevnt i artikkel 47 nr. 1
bokstav b) i forordning (EU) 2017/625 fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til virksomheten på
bestemmelsesstedet. Disse reglene bør få anvendelse dersom transporten fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet
til virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen og ankomsten til virksomheten på bestemmelsesstedet skal overvåkes
i samsvar med Unionens regelverk.

8)

For å sikre effektiv overvåking av transporten og ankomsten av forsendelser fra grensekontrollstasjonen på
ankomststedet fram til deres ankomst på virksomheten på bestemmelsesstedet, bør varene transporteres direkte til
virksomheten på bestemmelsesstedet som angitt i det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED –
Common Health Entry Document).

9)

For å hindre at det oppstår risikoer for dyrs og menneskers helse, bør ankomsten av varer på virksomheten på
bestemmelsesstedet angitt i CHED-dokumentet («bestemmelsessted») overvåkes. Vedkommende myndighet på
grensekontrollstasjonen på ankomststedet bør opplyse vedkommende myndighet med ansvar for gjennomføring av
offentlig kontroll i virksomheten på bestemmelsesstedet, om at varene har forlatt grensekontrollstasjonen og er på vei til
virksomheten på bestemmelsesstedet som er angitt i CHED-dokumentet. Dersom varene ikke ankommer virksomheten
på bestemmelsesstedet, bør vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet og vedkommende
myndighet med ansvar for virksomheten på bestemmelsesstedet, iverksette egnede oppfølgingstiltak i samsvar med
forordning (EU) 2017/625 med hensyn til den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen.

10)

Bestemmelsene i denne forordningen bør få anvendelse uten at det berører de relevante bestemmelsene i
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(4) om tollmyndighetenes tilsyn.

11)

Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71(5) fastsetter alminnelige regler for frister, datoer og tidspunkter for å sikre
en ensartet anvendelse av unionsretten. Reglene fastsatt i nevnte forordning bør derfor tas i betraktning ved beregning av
fristene fastsatt i denne forordningen.

12)

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om
gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold
til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1).
(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (omarbeidet) (EUT
L 269 av 10.10.2013, s. 1).
(5) Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 av
8.6.1971, s. 1).
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1
Formål og virkeområde
Denne forordningen fastsetter regler for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av varer nevnt i artikkel 47 nr. 1
bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, som er beregnet på omsetning i Unionen, når transporten av disse varene fra
grensekontrollstasjonen på ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen skal overvåkes i samsvar med
Unionens regelverk (forsendelsen).
Artikkel 2
Vilkår for overvåking av transport av forsendelser fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet i Union til
virksomheten på bestemmelsesstedet
1. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet til Unionen skal bare tillate transport av
forsendelsen til virksomheten på bestemmelsesstedet angitt i det felles innførselsdokumentet (CHED-dokumentet) nevnt i
artikkel 56 i forordning (EU) 2017/625, dersom resultatet av den offentlige kontrollen på grensekontrollstasjonen på
ankomststedet er positiv.
2.

Forsendelsen som har fått utstedt tillatelse i samsvar med nr. 1, skal

a)

forsegles av vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet,

b)

transporteres uten å bli losset eller delt opp,

c)

transporteres direkte til virksomheten på bestemmelsesstedet angitt i CHED-dokumentet.

3. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet skal, straks etter at tillatelse er gitt, gjennom
informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC) nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/625, underrette
vedkommende myndighet med ansvar for gjennomføring av offentlig kontroll i virksomheten på bestemmelsesstedet angitt i
CHED-dokumentet («bestemmelsessted»), om at det etter offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen på ankomststedet, er gitt
tillatelse til transport av forsendelsen til virksomheten på bestemmelsesstedet.
Artikkel 3
Vilkår for overvåking av ankomst av forsendelser på bestemmelsesstedet
1. Den driftsansvarlige som er ansvarlig for virksomheten på bestemmelsesstedet, skal senest én dag etter at forsendelsen er
ankommet, underrette vedkommende myndighet med ansvar for å gjennomføre offentlig kontroll i virksomheten på
bestemmelsesstedet, om at forsendelsen er ankommet virksomheten.
2. Vedkommende myndighet med ansvar for å gjennomføre offentlig kontroll i virksomheten på bestemmelsesstedet, skal
gjennom IMSOC underrette vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet, om at den har mottatt
opplysningene nevnt i nr. 1 ved å fylle ut del III i CHED-dokumentet.
3. Vedkommende myndighet med ansvar for å gjennomføre offentlig kontroll i virksomheten på bestemmelsesstedet, skal
utføre offentlig kontroll i virksomheten for å sikre at forsendelsene har ankommet virksomheten på bestemmelsesstedet, særlig
ved å kontrollere virksomhetens registre over innførsler.
4. Dersom vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet ikke er blitt underrettet om forsendelsens
ankomst til virksomheten på bestemmelsesstedet, av vedkommende myndighet med ansvar for å gjennomføre offentlig kontroll
i virksomheten på bestemmelsesstedet i samsvar med nr. 2, senest 15 dager etter datoen da det ble gitt tillatelse til transport av
forsendelsen i samsvar med artikkel 2 nr. 1, skal vedkommende myndighet utføre ytterligere undersøkelser for å fastslå hvor
forsendelsen faktisk befinner seg.
5. Dersom forsendelsen etter de undersøkelsene som er nevnt i nr. 4, ikke ankommer virksomheten på bestemmelsesstedet,
skal vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på ankomststedet og den vedkommende myndigheten som har
ansvaret for å gjennomføre offentlig kontroll i denne virksomheten, treffe de håndhevingstiltakene som de anser som
hensiktsmessige overfor den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen i samsvar med artikkel 138 og 139 i forordning
(EU) 2017/625.
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Artikkel 4
Ikrafttredelse og anvendelsesdato
Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 14. desember 2019.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 24. juni 2019.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
__________
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