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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2074 

av 23. september 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til reglene for særskilt 

offentlig kontroll av forsendelser av visse dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen 

etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat(*) 

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. 1 bokstav h), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal Kommisjonen vedta regler for gjennomføring av særskilt offentlig kontroll 

av forsendelser av dyr og varer nevnt i forordningens artikkel 47 nr. 1 bokstav a), b) og c), som har sin opprinnelse i og 

sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat. 

2) Dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat, bør 

gjennomgå dokumentkontroll, identitetskontroll og eventuelt fysisk kontroll på grensekontrollstasjonen for ankomst til 

Unionen for å sikre at de oppfyller kravene i unionsretten. Slike kontroller bør særlig sikre at dyrene er egnet til å bli 

transportert videre til bestemmelsesstedet, og at kravene til dyrevelferd er oppfylt. 

3) Artikkel 15 i rådsdirektiv 97/78/EF(2) fastsetter regler for veterinærkontroller som skal gjennomføres for å tillate 

gjeninnførsel av forsendelser av produkter med opprinnelse i Unionen som sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt 

nektet innført til en tredjestat. Forordning (EU) 2017/625 opphever og erstatter direktiv 97/78/EF med virkning fra  

14. desember 2019. 

4) For å sikre et høyt vernenivå for menneskers og dyrs helse bør kravene fastsatt i artikkel 15 i direktiv 97/78/EF 

opprettholdes med visse tilpasninger, idet det tas hensyn til erfaringene fra anvendelsen av kravene fastsatt i nevnte 

artikkel, og den nye rettslige rammen som er fastsatt ved forordning (EU) 2017/625. 

5) For å sikre at det ikke er noen risiko for at dyresykdommer eller planteskadegjørere innføres og spres i Unionen, bør 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene særlig sikre at forsendelser med opprinnelse i Unionen, som sendes 

tilbake til Unionen, oppfyller de relevante kravene til gjeninnførsel av slike forsendelser til Unionen, som fastsatt i 

reglene for dyrs helse, animalske biprodukter eller plantehelse, alt etter hva som er relevant.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 316 av 6.12.2019, s. 6 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2020 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 095 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). 

2020/EØS/80/17 



Nr. 80/320 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

6) Forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som har sin opprinnelse i og sendes 

tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat, kan utgjøre en risiko for folkehelsen. For å sikre at disse 

forsendelsene overholder reglene for næringsmidler og næringsmiddeltrygghet nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EU) 2017/625, bør det kreves at vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonene for ankomst til 

Unionen tillater gjeninnførsel av produkter av animalsk opprinnelse oppført i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/2007(3) og av sammensatte produkter som skal gjennomgå veterinærkontroll på grensekontrollstasjoner i 

henhold til kommisjonsvedtak 2007/275/EF(4), forutsatt at disse produktene oppfyller ytterligere særlige krav. 

7) Det er nødvendig å sikre at forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som har sin 

opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat, ankommer bestemmelsesstedet. 

Kravene til framgangsmåter fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666(5) bør derfor gjelde for 

overvåking av transport og ankomst av forsendelser av varer fra grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen til 

virksomheten på bestemmelsesstedet. 

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

få anvendelse fra samme dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter regler for gjennomføring av særskilt offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner av forsendelser 

av de kategoriene av dyr og varer som er nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) 2017/625, som har sin 

opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat. 

Artikkel 2 

Særskilt offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å 

ha blitt nektet innført til en tredjestat 

1. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen skal gjennomføre dokumentkontroll og 

identitetskontroll på forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) 2017/625, som 

har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat. 

2. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen skal gjennomføre fysisk kontroll av 

følgende forsendelser som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat: 

a) Forsendelser av dyr nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625. 

b) Forsendelser av varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 2017/625 dersom det er mistanke om 

at disse varene ikke overholder reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) 2017/625, for å bekrefte eller 

utelukke mistanken.  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av 18. november 2019 om fastsettelse av regler for anvendelse av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formerings-

materiale, animalske biprodukter og avledede produkter samt høy og halm som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, 

og om endring av vedtak 2007/275/EF (EUT L 312 av 3.12.2019, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i 

samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT L 116 av 4.5.2007, s. 9). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 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 (EUT L 255 av 4.10.2019, s. 1). 
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3. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen skal verifisere at forsendelser av dyr og 

varer oppfyller følgende krav: 

a) For dyr nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 og for formeringsmateriale nevnt i artikkel 47 

nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, de kravene til dyrehelse og dyrevelferd, etter hva som er relevant, som er 

fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og f) i forordning (EU) 2017/625. 

b) For produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EU) 2017/625: 

i) kravene til dyrehelse fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 2017/625, 

ii) de ytterligere reglene fastsatt i artikkel 3 i denne forordningen. 

c) For animalske biprodukter nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625 og for avledede produkter, 

kravene fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav e) i forordning (EU) 2017/625. 

d) For planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625, 

plantehelsekravene fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav g) i forordning (EU) 2017/625. 

4. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen skal underrette vedkommende myndighet 

på bestemmelsesstedet gjennom informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC) som nevnt i artikkel 131 i 

forordning (EU) 2017/625, om at forsendelsen er blitt godkjent for innførsel til Unionen på et bestemmelsessted angitt i det 

felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene (CHED – Common Health Entry Document). 

Artikkel 3 

Ytterligere regler for særskilt offentlig kontroll av forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte 

produkter 

1. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen skal tillate innførsel til Unionen av 

følgende forsendelser av produkter som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en 

tredjestat, forutsatt at de oppfyller kravene fastsatt i nr. 2: 

a) Produkter av animalsk opprinnelse oppført i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007. 

b) Sammensatte produkter oppført i kapittel 16–22 i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF som skal gjennomgå 

veterinærkontroll på grensekontrollstasjoner ved ankomst til Unionen i samsvar med artikkel 4 i nevnte vedtak. 

2. Forsendelsene av produkter nevnt i nr. 1 skal ledsages av følgende dokumenter: 

a) Originaleksemplaret av det offisielle sertifikatet utstedt av vedkommende myndighet i den medlemsstaten som varene 

har sin opprinnelse i, og som de ble sendt fra til en tredjestat («opprinnelsesstat»), eller den elektroniske versjonen av 

det sendt inn via IMSOC, eller en attestert kopi av det. 

b) Den offisielle erklæringen fra vedkommende myndighet eller fra andre offentlige myndigheter i tredjestaten, med 

angivelse av årsaken til nektet innførsel, sted og dato for lossing og omlasting i tredjestaten og bekreftelse av at 

i) forsendelsen ikke har gjennomgått noen annen behandling enn lossing, lagring og omlasting, 

ii) lossingen og omlastingen av produkter av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter ble håndtert på en 

hygienisk måte for å unngå krysskontaminering, 

iii) produktene av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter ble lagret under hygieniske forhold og ved den 

temperaturen som kreves for de relevante typene av varer. 

c) Erklæringen fra vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet i Unionen om at den samtykker i å motta 

forsendelsen; denne erklæringen skal imidlertid ikke være påkrevd dersom forsendelsen sendes tilbake til sin 

opprinnelsesvirksomhet, som ligger i samme medlemsstat som grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen. 



Nr. 80/322 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

3. Som unntak fra nr. 2 bokstav a), dersom det ikke er mulig å framlegge dokumentene nevnt i denne bestemmelsen, kan 

forsendelsens opprinnelse bekreftes på annen måte på grunnlag av dokumentasjonen som framlegges av den driftsansvarlige 

som er ansvarlig for forsendelsen. 

4. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst til Unionen kan gi unntak fra kravene fastsatt i nr. 2 

bokstav b) for forseglede forsendelser, med en intakt originalforsegling, forutsatt at den driftsansvarlige som er ansvarlig for 

forsendelsen, framlegger en erklæring med angivelse av årsaken til at tredjestaten har nektet innførsel, og som bekrefter at 

transporten har funnet sted under forhold som egner seg for den berørte typen produkter av animalsk opprinnelse og 

sammensatte produkter. 

5. Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen for ankomst skal overvåke transporten og ankomsten til 

bestemmelsesstedet for forsendelsen i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666, dersom vedkommende 

myndighet på bestemmelsesstedet har utstedt erklæringen nevnt i nr. 2 bokstav c). 

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 23. september 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


