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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2123 

av 10. oktober 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for i hvilke 

tilfeller og på hvilke vilkår identitetskontroll og fysisk kontroll av visse varer kan gjennomføres på 

kontrollsteder og dokumentkontroll kan gjennomføres på en viss avstand fra 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 53 nr. 1 bokstav a) og e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 oppretter en ramme for offentlig kontroll og annen offentlig 

virksomhet for å verifisere at Unionens regelverk for den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden overholdes. Denne 

rammen omfatter offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen fra tredjestater. 

2) I denne forbindelse, for å sikre en effektiv gjennomføring av offentlig kontroll og en tilfredsstillende kontroll av risiko, 

bør vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen på visse vilkår kunne tillate gjennomføring av 

identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 

nr. 1 bokstav c) og e) i forordning (EU) 2017/625 på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen. 

3) Av samme grunner bør dette også gjelde for forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som 

omfattes av tiltak fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i nevnte forordning. 

4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009(2) og kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014(3) 

fastsetter blant annet regler for gjennomføring av identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av næringsmidler 

og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av disse forordningene, på et annet kontrollsted enn på det utpekte 

innførselsstedet. I gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014 fastsettes særlig vilkår for godkjenning av overføring av 

forsendelsen til et utpekt importsted for gjennomføring av identitetskontroll og fysisk kontroll, regler for dokumenter 

som skal ledsage forsendelsen til det utpekte importstedet, informasjonsplikt for vedkommende myndigheter på utpekte 

innførselssteder og for driftsansvarlige som er ansvarlige for forsendelsen, og regler i tilfelle den driftsansvarlige 

beslutter å endre det utpekte importstedet etter at forsendelsen har forlatt det utpekte innførselsstedet. Disse 

forordningene oppheves med virkning fra 14. desember 2019, og de nevnte bestemmelsene bør erstattes med denne 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 12.12.2019, s. 64 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 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009 av 24. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

med hensyn til strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse, og om endring av 

vedtak 2006/504/EF (EUT L 194 av 25.7.2009, s. 11). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014 av 13. august 2014 om særlige vilkår for import av visse produkter med 

opprinnelse i visse tredjestater som følge av risikoen for at produktene er forurenset av aflatoksiner og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 1152/2009 (EUT L 242 av 14.8.2014, s. 4). 
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forordningen. For å sikre at offentlig kontroll gjennomføres på en effektiv måte og at forsendelsene er tilstrekkelig 

sporbare, bør reglene fastsatt i denne forordningen også gjøre full bruk av mulighetene for utveksling av opplysninger 

om offentlig kontroll og sporbarheten til forsendelsene som informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll 

(IMSOC) eller eksisterende nasjonale systemer tilbyr. 

5) Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen bør på visse vilkår, på anmodning fra den driftsansvarlige, 

godkjenne overføringen av en forsendelse av varer til et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon som er utpekt 

for nevnte varekategori. I dette tilfellet bør den driftsansvarlige gi vedkommende myndigheter navnet og koden i 

TRACES-systemet (Trade Control and Expert System) for det kontrollstedet som forsendelsen skal overføres til. 

6) I det omfang det er nødvendig for å gjennomføre identitetskontroll og fysisk kontroll på en effektiv måte, bør 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen kunne anmode den driftsansvarlige om å overføre varene til et 

annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen. I slike tilfeller bør vedkommende myndigheter på grensekontroll-

stasjonen innhente samtykke fra den driftsansvarlige før de gir tillatelse til overføring til kontrollstedet. Den 

driftsansvarliges samtykke bør være påkrevd med hensyn til den driftsansvarliges transportkostnader eller for å unngå 

situasjoner der forsendelser som inneholder bedervelige varer, overføres til kontrollstedet som ikke ligger i en passende 

avstand fra grensekontrollstasjonen. 

7) For å begrense risikoen for dyrs eller menneskers helse bør overføringen av forsendelser av planter, planteprodukter og 

andre gjenstander samt av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse til kontrollstedet tillates på grunnlag av et 

tilfredsstillende resultat av dokumentkontroll på grensekontrollstasjonen. 

8) For å sikre sporbarheten til forsendelser bør vedkommende myndigheter på kontrollstedet underrette vedkommende 

myndigheter på grensekontrollstasjonen om forsendelsens ankomst. Dersom slike opplysninger mangler, bør 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen verifisere hos vedkommende myndigheter på kontrollstedet om 

forsendelsen har ankommet kontrollstedet, og dersom denne kontrollen viser at forsendelsen ikke har ankommet, bør de 

underrette tollmyndighetene og andre myndigheter nevnt i artikkel 75 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625 og gjennomføre 

ytterligere undersøkelser for å fastslå hvor forsendelsen faktisk befinner seg. 

9) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å gjennomføre identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser 

av planter, planteprodukter og andre gjenstander på en effektiv måte, bør de overføres fra grensekontrollstasjonen til 

kontrollstedet. Overføringen bør skje på en måte som ikke fører til angrep på eller smitte til andre planter, 

planteprodukter eller andre gjenstander. Av samme grunn bør den driftsansvarlige sikre at emballasjen eller 

transportmiddelet er lukket eller forseglet under overføringen til kontrollstedet. I særlige tilfeller bør vedkommende 

myndigheter kunne tillate at emballasjen eller transportmiddelet for forsendelser av trevirke av bartrær ikke er lukket 

eller forseglet under transporten fra grensekontrollstasjonen til kontrollstedet, dersom særlige vilkår er oppfylt. I slike 

tilfeller skal trevirket av bartrær som inngår i forsendelsen, være dyrket eller produsert i et geografisk område i en 

tredjestat, dersom denne tredjestaten deler en landegrense med den medlemsstaten som vedkommende myndighet er 

ansvarlig for, og dersom det finnes opplysninger om at trevirket har samme plantehelsestatus i denne tredjestaten som i 

denne medlemsstaten. 

10) For å organisere en effektiv offentlig kontroll bør vedkommende myndigheter, herunder tollmyndigheter som 

medlemsstaten har gitt ansvaret for å gjennomføre offentlig kontroll til, eller vedkommende myndigheter på et annet 

kontrollsted enn grensekontrollstasjonen, kunne gjennomføre dokumentkontroll i en viss avstand fra grensekontroll-

stasjonen. 

11) For å sikre en effektiv gjennomføring av offentlig kontroll på andre innførselssteder til Unionen enn grensekontroll-

stasjonen, bør vedkommende myndigheter, herunder tollmyndigheter som medlemsstaten har gitt ansvaret for å 

gjennomføre offentlig kontroll til, kunne gjennomføre dokumentkontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og 

andre gjenstander som omfattes av mindre hyppig kontroll som fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1756/2004(4).  

  

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1756/2004 av 11. oktober 2004 om fastsettelse av nærmere vilkår for den dokumentasjonen som kreves og 

kriteriene for typen av og nivået for reduksjon av plantehelsekontrollene av visse planter, planteprodukter eller andre gjenstander oppført i 

del B i vedlegg V til rådsdirektiv 2000/29/EF (EUT L 313 av 12.10.2004, s. 6). 
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12) Kommisjonsbeslutning 2010/313/EU(5) tillater at det gjennomføres fysisk kontroll i henhold til forordning (EF)  

nr. 669/2009 i de godkjente lokalene til driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak på Kypros. På samme måte 

tillater kommisjonsbeslutning 2010/458/EU(6) at fysisk kontroll i henhold til forordning (EF) nr. 669/2009 

gjennomføres i de godkjente lokalene til driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak på Malta. Ettersom denne 

forordningen får anvendelse på de områdene som omfattes av disse beslutningene, bør beslutning 2010/313/EU og 

2010/458/EU oppheves med virkning fra anvendelsesdatoen for denne forordningen. 

13) Ettersom forordning (EU) 2017/625 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør denne forordningen også få anvendelse 

fra denne datoen, av hensyn til konsekvens og rettssikkerhet. I samsvar med artikkel 165 nr. 4 i forordning (EU) 

2017/625 kan reglene fastsatt i artikkel 53 nr. 1 bokstav e) imidlertid først få anvendelse minst 12 måneder etter at de er 

vedtatt når det gjelder forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i 

samme forordning. Av samme grunn ville overgangstiltakene for de tilsvarende bestemmelsene i direktiv 2000/29/EF(7) 

ha vært påkrevd fram til 13. desember 2020. Dette tidsrommet på ett år er nødvendig for å gi de driftsansvarlige og 

vedkommende myndigheter mer tid til å gjennomføre særlige krav. 

14) Ettersom denne forordningen får anvendelse på områder som omfattes av kommisjonsdirektiv 2004/103/EF(8) for 

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

direktiv oppheves fra 14. desember 2020. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

1. Denne forordningen fastsetter regler for i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår vedkommende myndigheter kan gjennomføre 

a) identitetskontroll og fysisk kontroll på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen av 

i) forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 72 nr. 1 og artikkel 74 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031(9) og forsendelser av planter, planteprodukter og andre 

gjenstander som omfattes av et nødtiltak i henhold til rettsakter vedtatt i samsvar med artikkel 28 nr. 1, artikkel 30 

nr. 1, artikkel 40 nr. 3, artikkel 41 nr. 3, artikkel 49 nr. 1, artikkel 53 nr. 3 og artikkel 54 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 2016/2031.  

  

(5) Kommisjonsbeslutning 2010/313/EU av 7. juni 2010 om tillatelse til å gjennomføre fysisk kontroll i henhold til forordning (EF) 

nr. 669/2009 i de godkjente lokalene til driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak på Kypros (EUT L 140 av 8.6.2010, s. 28). 

(6) Kommisjonsbeslutning 2010/458/EU av 18. august 2010 om tillatelse til å gjennomføre fysisk kontroll i henhold til forordning (EF) 

nr. 669/2009 i de godkjente lokalene til driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak på Malta (EUT L 218 av 19.8.2010, s. 26). 

(7) Rådsdirektiv 2000/29/EF av 8. mai 2000 om beskyttelsestiltak mot innføring til Fellesskapet av organismer som er skadelige for planter 

eller planteprodukter og spredning av dem i Fellesskapet (EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1). 

(8) Kommisjonsdirektiv 2004/103/EF av 7. oktober 2004 om identitetskontroll og plantehelsekontroll av planter, planteprodukter eller andre 

gjenstander oppført i del B i vedlegg V til rådsdirektiv 2000/29/EF, som kan gjennomføres på et annet sted enn innførselsstedet til 

Fellesskapet eller på et sted i nærheten, og om fastsettelse av vilkårene knyttet til disse kontrollene (EUT L 313 av 12.10.2004, s. 16). 

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2031 av 26. oktober 2016 om vernetiltak mot planteskadegjørere, om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om oppheving av rådsdirektiv 

69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 av 23.11.2016, s. 4). 
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ii) forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av tiltak fastsatt i rettsaktene 

nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625, 

b) dokumentkontroll i en viss avstand fra en grensekontrollstasjon av forsendelser av planter, planteprodukter og andre 

gjenstander nevnt i artikkel 72 nr. 1 og artikkel 74 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031. 

2. Vedkommende myndigheter som befinner seg i en viss avstand fra grensekontrollstasjonen, herunder på et annet 

kontrollsted enn grensekontrollstasjonen og på et innførselssted til Unionen, skal utføre oppgaver under og etter 

dokumentkontrollen, identitetskontrollen og den fysiske kontrollen i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning 

2019/2130(10). 

KAPITTEL I 

Identitetskontroll og fysisk kontroll som gjennomføres på andre kontrollsteder enn grensekontrollstasjoner 

Artikkel 2 

Vilkårene for å gjennomføre identitetskontroll og fysisk kontroll på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen 

1. Identitetskontroll og fysisk kontroll kan gjennomføres på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen, dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den driftsansvarlige har i sin forhåndsmelding i samsvar med artikkel 56 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, 

eller vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen har i det felles innførselsdokumentet om helse eller 

hygiene (CHED – Common Health Entry Document), angitt på hvilket kontrollsted det skal gjennomføres 

identitetskontroll og fysisk kontroll. 

b) Resultatet av dokumentkontrollen gjennomført av vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen er 

tilfredsstillende. 

c) Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen har registrert i CHED-dokumentet sin tillatelse til at 

forsendelsen kan overføres til kontrollstedet. 

d) Den driftsansvarlige har før forsendelsen forlater grensekontrollstasjonen, underrettet vedkommende myndigheter på 

det kontrollstedet der identitetskontroll og fysisk kontroll skal gjennomføres, om forventet tidspunkt for ankomst av 

forsendelsen og transportmiddelet ved å fylle ut og sende inn et eget CHED-dokument via informasjons-

styringssystemet for offentlig kontroll (IMSOC). 

e) Den driftsansvarlige har transportert forsendelsen fra grensekontrollstasjonen til kontrollstedet under 

tollmyndighetenes tilsyn uten at varene er blitt losset under transporten. 

f) Den driftsansvarlige har sikret at forsendelsen ledsages til kontrollstedet av en kopi av CHED-dokumentet nevnt i 

bokstav c) i papirformat eller i elektronisk format. 

g) Den driftsansvarlige har sikret følgende: 

i) Forsendelsene av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 72 nr. 1 og artikkel 74 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 2016/2031 og forsendelsene av planter, planteprodukter og andre gjenstander som omfattes 

av et nødtiltak i henhold til rettsakter vedtatt i samsvar med artikkel 28 nr. 1, artikkel 30 nr. 1, artikkel 40 nr. 3, 

artikkel 41 nr. 3, artikkel 49 nr. 1, artikkel 53 nr. 3 og artikkel 54 nr. 3 i forordning (EU) 2016/2031, samt 

forsendelsene av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav e) og f) 

i forordning (EU) 2017/625 ledsages til kontrollstedet av en attestert kopi av de offisielle sertifikatene nevnt i 

artikkel 50 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, utstedt i samsvar med artikkel 50 nr. 2 i nevnte forordning.  

  

(10) Kommisjonens gjennomføringsforordning 2019/2130 av 25. november 2019 om fastsettelse av nærmere regler for de oppgavene som skal 

utføres under og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjonene (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 128). 
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ii) Forsendelsene av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av tiltak fastsatt i rettsaktene 

nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav e) og f) i forordning (EU) 2017/625, ledsages til kontrollstedet av en attestert 

kopi av resultatene av laboratorieundersøkelser utført av vedkommende myndigheter i tredjestaten, utstedt i 

samsvar med artikkel 50 nr. 2 i nevnte forordning. 

h) Den driftsansvarlige har oppgitt referansenummeret til CHED-dokumentet nevnt i bokstav c) i tolldeklarasjonen 

inngitt til tollmyndighetene med sikte på overføring av forsendelsen til kontrollstedet, og har stilt en kopi av dette 

CHED-dokumentet til rådighet for tollmyndighetene som nevnt i artikkel 163 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 952/2013(11). 

2. Kravet om at forsendelsen skal ledsages av en attestert kopi som nevnt i nr. 1 bokstav g) punkt i) og ii), får ikke 

anvendelse dersom de enkelte offisielle sertifikatene eller resultatene av laboratorieundersøkelser er sendt inn via IMSOC av 

vedkommende myndigheter i tredjestaten eller lastet opp i IMSOC av den driftsansvarlige, og vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen har kontrollert at de tilsvarer de originale sertifikatene eller resultatene av laboratorieanalyser. 

3. Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat forvalter et eksisterende nasjonalt system som registrerer resultatene 

av dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll, skal nr. 1 bokstav d) og h) ikke få anvendelse på forsendelser som 

sendes fra grensekontrollstasjonen til kontrollstedet i samme medlemsstat, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a) Opplysninger om forventet tidspunkt for forsendelsens ankomst til kontrollstedet og om type transportmiddel er 

tilgjengelige i det eksisterende nasjonale systemet. 

b) Det eksisterende nasjonale systemet oppfyller følgende vilkår: 

i) Det sikrer at tollmyndighetene og den driftsansvarlige får informasjon i god tid om tillatelsen nevnt i  

nr. 1 bokstav c), og at vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen får informasjon i god tid om at 

forsendelsen er ankommet kontrollstedet. 

ii) Det utveksler elektroniske data med IMSOC, herunder opplysninger om avvisning av forsendelser og 

opplysninger som gjør det mulig klart å identifisere hver forsendelse, for eksempel i form av et entydig 

referansenummer, 

iii) Det sikrer at CHED-dokumentet nevnt i nr. 1 bokstav c) bare kan ferdigstilles etter elektronisk datautveksling og 

bekreftelse fra IMSOC. 

Artikkel 3 

Identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som 

gjennomføres på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen 

1. Identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes 

av tiltakene fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav d), e) og f) i forordning (EU) 2017/625, kan gjennomføres av 

vedkommende myndigheter på et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, har anmodet vedkommende myndigheter på grensekontroll-

stasjonen om at identitetskontroll og fysisk kontroll gjennomføres på kontrollstedet som er utpekt for varekategorien i 

denne forsendelsen, og vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen tillater overføring av forsendelsen til 

nevnte kontrollsted. 

b) Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen har besluttet at identitetskontroll og fysisk kontroll skal 

gjennomføres på kontrollstedet som er utpekt for varekategorien i denne forsendelsen, og den driftsansvarlige 

motsetter seg ikke denne beslutningen. 

2. Identitetskontrollen og den fysiske kontrollen nevnt i nr. 1 skal gjennomføres av vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen har ikke gitt tillatelse som nevnt i nr. 1 bokstav a).  

  

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 

10.10.2013, s. 1). 
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b) Den driftsansvarlige motsetter seg beslutningen om å overføre forsendelsen til kontrollstedet nevnt i nr. 1 bokstav b). 

Artikkel 4 

Identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander som 

gjennomføres på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen 

1. Identitetskontroll og fysisk kontroll kan gjennomføres av vedkommende myndigheter på et annet kontrollsted enn 

grensekontrollstasjonen på forsendelser av 

a) planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 72 nr. 1 og artikkel 74 nr. 1 i forordning (EU) 

2016/2031, 

b) planter, planteprodukter og andre gjenstander som omfattes av et nødtiltak i henhold til rettsakter vedtatt i samsvar 

med artikkel 28 nr. 1, artikkel 30 nr. 1, artikkel 40 nr. 3, artikkel 41 nr. 3, artikkel 49 nr. 1, artikkel 53 nr. 3 og 

artikkel 54 nr. 3 i forordning (EU) 2016/2031. 

2. Identitetskontroll og fysisk kontroll nevnt i nr. 1 kan gjennomføres av vedkommende myndigheter på et annet kontrollsted 

enn en grensekontrollstasjon, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, har anmodet vedkommende myndigheter på grensekontroll-

stasjonen om at identitetskontroll og fysisk kontroll gjennomføres på et kontrollsted som er utpekt for varekategorien i 

denne forsendelsen, og vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen tillater overføring av forsendelsen til 

kontrollstedet. 

b) Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen har besluttet at identitetskontroll og fysisk kontroll skal 

gjennomføres på et kontrollsted som er utpekt for varekategorien i denne forsendelsen, og den driftsansvarlige 

motsetter seg ikke denne beslutningen. 

3. Identitetskontroll og fysisk kontroll nevnt i nr. 1 skal gjennomføres av vedkommende myndigheter på grense-

kontrollstasjonen, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen har ikke gitt tillatelse som nevnt i nr. 2 bokstav a). 

b) Den driftsansvarlige motsetter seg beslutningen om å overføre forsendelsen til kontrollstedet nevnt i nr. 2 bokstav b). 

Artikkel 5 

Særlige vilkår for identitetskontroll og fysisk kontroll på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen for 

forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander 

1. Identitetskontroll og fysisk kontroll kan gjennomføres på et kontrollsted for forsendelser nevnt i artikkel 4 nr. 1, forutsatt at 

operatøren har sikret at emballasjen eller transportmiddelet for forsendelser er lukket eller forseglet på en slik måte at de under 

overføringen til kontrollstedet ikke kan føre til angrep på eller smitte til andre planter, planteprodukter eller andre gjenstander av 

planteskadegjørere oppført på listen over EU-karanteneskadegjørere eller EU-regulerte ikke-karanteneskadegjørere nevnt i artikkel 

5 nr. 2 og artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) 2016/2031, og, når det gjelder vernesoner, av skadegjørere oppført på listen opprettet i 

henhold til artikkel 32 nr. 3 i nevnte forordning. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel tillate at emballasjen eller 

transportmiddelet for forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander ikke er lukket eller forseglet, dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Forsendelsen består av trevirke av bartrær dyrket eller produsert i et geografisk område i en tredjestat, dersom denne 

tredjestaten deler en landegrense med den medlemsstaten som vedkommende myndighet er ansvarlig for, og dersom 

det finnes opplysninger om at trevirket har samme plantehelsestatus i denne tredjestaten som i denne medlemsstaten. 

b) Forsendelsene av trevirke av bartrær transporteres til et kontrollsted som ligger i samme medlemsstat som 

grensekontrollstasjonen for innførsel.  
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c) Forsendelsene av trevirke av bartrær utgjør ingen spesifikk risiko for spredning av EU-karanteneskadegjørere, eller 

skadegjørere som omfattes av tiltak vedtatt i henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 2016/2031, under 

transport til kontrollstedet. 

d) Før de forlater territoriet til denne medlemsstaten, skal vedkommende myndighet sikre at slikt trevirke behandles på 

en slik måte at trevirket ikke utgjør en plantehelserisiko. 

3. Medlemsstatene som anvender bestemmelsene nevnt i nr. 2, skal 

a) underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om det berørte området i tredjestaten og om plantehelsestatusen 

for dette området, 

b) hvert år framlegge en rapport om omfanget av og resultatene av offentlig kontroll av trevirke av bartrær. 

Artikkel 6 

Oppgaver under og etter identitetskontroll og fysisk kontroll på et annet kontrollsted enn grensekontrollstasjonen 

1. Etter at vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen har tillatt eller truffet beslutning om overføring av 

forsendelsen til kontrollstedet angitt i CHED-dokumentet, skal den driftsansvarlige som er ansvarlig for forsendelsen, ikke 

framvise forsendelsen for identitetskontroll og fysisk kontroll på et annet kontrollsted enn det som er angitt i CHED-

dokumentet, med mindre vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen tillater overføring av forsendelsen til et annet 

kontrollsted i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

2. Vedkommende myndigheter på kontrollstedet skal bekrefte forsendelsens ankomst til vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen ved å fylle ut det CHED-dokumentet som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), i IMSOC. 

3. Vedkommende myndigheter på kontrollstedet skal ferdigstille det separate CHED-dokumentet nevnt i artikkel 2 nr. 1 

bokstav d), eller dersom artikkel 2 nr. 3 får anvendelse, det CHED-dokumentet som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c), ved at 

resultatet av identitetskontrollen og den fysiske kontrollen og enhver beslutning om forsendelsen som treffes i samsvar med 

artikkel 55 i forordning (EU) 2017/625, registreres i det. 

4. Den driftsansvarlige skal oppgi referansenummeret til det ferdigstilte CHED-dokumentet nevnt i nr. 3 i den 

tolldeklarasjonen som inngis til tollmyndighetene for forsendelsen, og stille en kopi av dette CHED-dokumentet til rådighet for 

tollmyndighetene som et underlagsdokument i samsvar med artikkel 163 i forordning (EU) nr. 952/2013. 

5. Dersom vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen ikke har mottatt noen bekreftelse fra vedkommende 

myndigheter på kontrollstedet, på at forsendelsen er ankommet innen 15 dager fra den dagen da det ble gitt tillatelse til 

overføring av en forsendelse til kontrollstedet, skal de 

a) verifisere hos vedkommende myndigheter på kontrollstedet om forsendelsen har ankommet kontrollstedet, 

b) dersom verifiseringen fastsatt i bokstav a) viser at forsendelsen ikke har ankommet kontrollstedet, underrette 

tollmyndighetene og andre myndigheter nevnt i artikkel 75 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625, om at de ikke har 

mottatt bekreftelse på at forsendelsen har ankommet bestemmelsesstedet, 

c) gjennomføre ytterligere undersøkelser for å fastslå hvor varene faktisk befinner seg i samarbeid med tollmyndigheter 

og andre myndigheter som nevnt i artikkel 75 nr. 1 i forordning (EU) 2017/625. 

KAPITTEL II 

Dokumentkontroll som gjennomføres på en viss avstand fra en grensekontrollstasjon 

Artikkel 7 

Dokumentkontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander som gjennomføres på en viss 

avstand fra en grensekontrollstasjon 

Dokumentkontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) 2017/625 som innføres til Unionen, kan gjennomføres av en av følgende:  
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a) Dersom forsendelser ankommer en grensekontrollstasjon, vedkommende myndigheter som befinner seg i en viss avstand 

fra grensekontrollstasjonen eller på et annet kontrollsted enn en grensekontrollstasjon, forutsatt at de befinner seg i samme 

medlemsstat som grensekontrollstasjonen for forsendelsens ankomst. 

b) Dersom forsendelsen er underlagt mindre hyppig kontroll som fastsatt i reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav g) i 

forordning (EU) 2017/625, og ankommer et annet innførselssted enn grensekontrollstasjonen, vedkommende myndigheter 

på innførselsstedet til Unionen. 

Artikkel 8 

Vilkår for gjennomføring av dokumentkontroll av forsendelser av planter, planteprodukter og andre gjenstander som 

gjennomføres på en viss avstand fra en grensekontrollstasjon 

1. Gjennomføring av dokumentkontroll nevnt i nr. 7 skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 7 skal gjennomføre dokumentkontroll av 

i) offisielle sertifikater og resultater av laboratorieundersøkelser som er lastet opp i IMSOC av vedkommende 

myndigheter på grensekontrollstasjonen for forsendelsens ankomst, 

ii) offisielle sertifikater og resultatene av laboratorieundersøkelser som er lastet opp i IMSOC av den 

driftsansvarlige, dersom vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen har kontrollert at de tilsvarer de 

originale sertifikatene eller resultatene av laboratorieundersøkelsene, 

iii) offisielle sertifikater og resultatene av laboratorieundersøkelser som vedkommende myndigheter i tredjestater har 

sendt inn via IMSOC, eller 

iv) originaleksemplarer av offisielle sertifikater, dersom vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 7 er en del av 

den utpekte grensekontrollstasjonen som er nevnt i artikkel 4 nr. 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/1012(12). 

b) Den driftsansvarlige skal ikke transportere forsendelsen fra grensekontrollstasjonen til kontrollstedet for 

identitetskontroll og fysisk kontroll, før vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 7 har underrettet vedkommende 

myndigheter på grensekontrollstasjonen om at resultatene av dokumentkontrollen er tilfredsstillende. 

2. Dersom forsendelsen av planter, planteprodukter og andre gjenstander skal transporteres av den driftsansvarlige til et 

kontrollsted for gjennomføring av identitetskontroll og fysisk kontroll, får artikkel 2, 4 og 5 anvendelse. 

3. Den driftsansvarlige kan transportere en forsendelse av planter, planteprodukter og andre gjenstander fra grensekontroll-

stasjonen til et kontrollsted for gjennomføring av dokumentkontroll, forutsatt at kontrollstedet er under tilsyn av samme 

vedkommende myndighet som grensekontrollstasjonen. 

KAPITTEL III 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 9 

Oppheving 

1. Kommisjonsvedtak 2004/103/EØF oppheves med virkning fra 14. desember 2020. 

2. Kommisjonsbeslutning 2010/313/EU og 2010/458/EU oppheves med virkning fra 14. desember 2019. 

  

(12) 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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Artikkel 10 

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. 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) artikkel 7 og 8 får anvendelse fra 14. desember 2020. 

Artikkel 2 nr. 3 får anvendelse til 13. desember 2023. 

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

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


