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HØRING
- FORSLAG TIL NYE REGLER OM GRENSEKONTROLL I
FORBINDELSE MED IMPORT FRA STATER UTENFOR EU/EØS GJENNOMFØRING AV UTDYPENDE REGLER TILKNYTTET
DEN NYE KONTROLLFORORDNINGEN (OFFICIAL CONTROL
REGULATION (EU) 2017/625
Hovedinnhold i forskriftsutkastet
Innholdet i denne høringen er utfyllende regelverk knyttet til den nye kontrollforordningen (OCR forordning (EU) 2017/625 som ble innlemmet i EØS-avtalen 27. september 2019. Dette utfyllende
regelverket gir nærmere regler om prosedyrene og metodene for importen av dyr og produkter
nevnt i OCR art. 47. Disse rettsaktene gir også utdypende regler om kravene til
grensekontrollstasjoner og andre kontrollsteder.
Disse rettsaktene berører tema som:
- krav til sertifikatene som skal følge forsendelsene som importeres (forordning (EU) 2019/628)
- krav til forhåndsvarsling av forsendelser (forordning (EU) 2019/1013)
- krav som dyrene og produktene skal oppfylle ved import, i tillegg til importreglene (hygienekrav)
(forordning (EU) 2019/625)
- minimumskrav til grensekontrollstasjoner og inspeksjonssentre, samt listeføringen av disse
(forordning (EU) 2019/1014)
- unntak fra minimumskravene for grensekontrollstasjoner (forordning (EU) 2019/1012)
- krav til trening av bemanning som skal hjelpe til på grensekontrollstasjonene (forordning (EU)
2019/1081).
De tre første rettsaktene i opplistingen inneholder krav som er særlig rettet mot næringen og
importørene, mens de tre siste er rettsakter som i hovedsak retter seg mot Mattilsynet som
tilsynsmyndighet.
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Høringen bygger på forordningene (EU) 2019/625, 2019/628, 2019/1012, 2019/1013, 2019/1014
og 2019/1081.
Disse forordningene er hjemlet i den nye kontrollforordningen på matområdet (forordning (EU)
2017/625), som gir rammeverket for importkontrollen innen i EU/EØS-området. Heretter kalt med
forkortelsen OCR - Official Control Regulation. Hva som må tas inn via en grensekontrollstasjon er
oppgitt i art. 47 (1) til OCR, og grunnreglene for hva som skal følge forsendelsene av papirer, type
kontroll ved grensekontrollstasjonen inkludert frekvenser, prosedyren for kontrollen, krav til
grensekontrollstasjonene, forsterket kontroll ved mistanke, og tiltak ved funn av manglende
samsvar, er gitt i de etterfølgende bestemmelsene i kapitlet. OCR gir videre hjemmel for utdypende
regler på de berørte temaene, som er benyttet for å vedta rettsaktene som høres i dette
dokumentet.
For mer informasjon om OCR, se hjemmesiden til Mattilsynet og den offisielle høringen av
rettsakten som gjennomfører forordning (EU) 2017/625.
Ved at grunnrettsakten kun gir overordnede regler for gjennomføringen av grensekontrollen, og er
en type fullmaktslov som gir hjemmel for regelverk som utdyper og presiserer hovedreglene, er det
behov for å få på plass sekundærlovgivning for de forskjellige bestemmelsene. De seks
rettsaktene som høres i dette dokumentet er et ledd i dette arbeidet med å utdype
importregelverket.
Gjennom disse rettsaktene ønsker man å sikre menneske- og dyrehelsen, og beskytte samfunnet
mot andre skadelige elementer som planteskadegjørere og tilsvarende. Reglene skal også bidra til
en smidigere flyt av dyr og produkter over grensen, slik at grensekontrollen ikke begrenser flyten
mer enn nødvendig. Innholdet i disse reglene er i stor grad en videreføring av dagens
regelverkskrav, bare at de kommer i ny innpakning ved at de nå er samlet og flyttet innunder OCR.

Innholdet i forskriftsutkastet
Det er ikke ennå laget forskriftsutkast for hvordan disse rettsaktene skal gjennomføres i norsk rett.
Prinsippet for gjennomføring av slike forordninger er at de tas inn i norsk rett gjennom
henvisningsforskrifter. I slike forskrifter vil man henvise til rettsakten forskriften skal regulere og at
man legger ved selve forordningen, på norsk, som en hjelpetekst sist i forskriften. Denne teksten
vil også merkes med regellesehjelp, der bestemmelsene som retter seg på næringen/importørene
er fremhevet for å tydeliggjøre hva som påligger denne av plikter og rettigheter.
Forordning (EU) 2019/625 - krav for adgang til unionen for forsendelser med bestemte dyr og
produkter beregnet på konsum
(Commission Delegated Regulation (EU) 2019/625 of 4 March 2019 supplementing Regulation
(EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to requirements for the
entry into the Union of consignments of certain animals and goods intended for human
consumption)
Denne rettsakten stiller opp en oversikt over hvilke hygienekrav, og andre krav, som skal være
oppfylt for at dyrene/produktene kan anses som trygge til å brukes til mat og dermed tillates
importert til EU/EØS. Dette omfatter blant annet kjøtt og kjøttprodukter (inkludert gelatin og
kollagen), toskallede bløtdyr, pigghuder, marine snegler, fisk og fiskeprodukter (samt
kapteinserklæringen) og sammensatte produkter. Det er også gitt utdypende regler i forhold til de
forskjellige listene om hvem som kan eksportere hva til EU/EØS, og hvordan stater utenfor EØS,
og deres virksomheter, kan komme inn på disse listene, eksempelvis art. 4 til 6 og art. 9.
Det er videre verdt å merke seg reglene for import av sammensatte produkter i art. 12, der man har
nye regler for produkter som a) krever kjøling gjennom hele transporten og lagring, der hver
bestanddel må komme fra en godkjent stat utenfor EU/EØS, b) ikke trenger kjøling, men
inneholder kjøtt, også her skal kjøttet komme frem en godkjent stat utenfor EU/EØS, og c)
sammensatte produkter som ikke trenger kjøling som i (a) og som ikke inneholder kjøtt (b). Disse
produktene kan komme fra stater utenfor EØS som er godkjente for ett av følgende
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produktgrupper: kjøtt, melkeprodukter, råmelk produkter, fiskeprodukter eller eggprodukter. Disse
produktene skal også samsvare med de gitte bestemmelsene for produktene i særregelverket. For
disse produktene er det også egne regler for dokumentasjon, jf. art. 14.
Rettsakten bruker KN-koder, det vil si EUs tollkoder, til å identifisere dyrene/produktene og i den
norske hjelpeteksten vil disse også være oversatt til norske varenummer. Rettsakten er gitt med
hjemmel i OCR art. 126(1). Rettsakten vil tre i kraft i EU den 14. desember 2019, med unntak av
reglene om sammensatte produkter, der ikrafttredelsen først vil skje 21. april 2021 i forbindelse
med ikrafttredelsen av dyrehelseforordningen (forordning (EU) 2016/429).

Forordning (EU) 2019/628 - modell for sertifikater som skal følge forsendelser med dyr og
produkter ved import til EU/EØS
(Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model official
certificates for certain animals and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and
Implementing Regulation (EU) 2016/759 as regards these model certificates)
Denne rettsakten stiller opp krav til offisielle sertifikater som skal følge forsendelser med dyr og
produkter ment til konsum når de importeres til EU/EØS fra stater utenfor EU/EØS.
I OCR er det ment at alle disse dokumentene skal overføres elektronisk i IMSOC (Information
Management System for Official Controls) som er en ny felles informasjonsstyrings-plattform, som
skal gjøres obligatorisk å bruke for medlemsstatene (MS). Men kommisjonen (KOM) har sett at
dette vil ta tid og har gitt noen overgangsregler for bruken av fysiske sertifikater. Dette er reguler i
art. 3 og 4 i rettsakten. Dette gjelder særlig underskrifter, stempling og merking av
dokumentsidene.
I art. 7 til 29 angir hvilke sertifikater som skal benyttes for de forskjellige type forsendelser (de
forskjellige type produkter - eksempelvis: diverse kjøtt, honning, levende dyr, fiskeriprodukter og
spirer). Malene for disse sertifikatene er lagt ved i vedleggene til rettsakten. Det er også gitt
sertifikater (art. 28 og 29) for de tilfellene der man må gjennomføre ante-mortem kontroller og
nødslakt utenfor slaktehus, jf. forordning (EU) 2019/624.
Rettsakten er gitt med hjemmel i OCR art. 90(1) bokstav a, c og e og art. 126(3). Denne rettsakten
vil tre i kraft i EU den 14. desember 2019. Det er også her gitt en overgangsordning der de gamle
sertifikatene kan benyttes frem til 13. mars 2020, så lenge forsendelsene er signert før 14.
desember 2019. Det er videre i art. 33 gitt overgangsregler for noen produkter og hvilke sertifikat
de skal bruke. frem 13. mars 2020.

Forordning (EU) 2019/1013 - krav til forhåndsmelding av alle forsendelser omfattet av OCR. art.
47(1)
(Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1013 of 16 April 2019 on prior notification of
consignments of certain categories of animals and goods entering the Union)
Denne rettsakten gir regler om forhåndsmelding av forsendelser omfattet av OCR art. 47(1). For
Norges dels vil dette omfatte levende dyr, animalske produkter, produkter omfattet av
beskyttelsestiltak (herunder ikke-animalske risikoprodukter), og produkter pålagt særlige
importbetingelser.
Hovedregelen blir nå at alle disse forsendelsene skal forhåndsvarsles til den kompetente
myndigheten på grensekontrollstasjonen der forsendelsen først ankommer i EU/EØS. Dette skal
gjøres minst én arbeidsdag før den beregnede ankomsten av forsendelsen. Dette er begrunnet i at
den kompetente myndigheten trenger denne informasjonen til å kunne planlegge
arbeidshverdagen og sikre en effektiv drift av grensekontrollstasjonen, med tanke på plass og
bemanning.
Det er gitt noen unntak fra denne hovedregelen der logistiske utfordringer gjør at varsling ikke kan
skje etter hovedregelen. Et eksempel på dette er flyfrakt med korte perioder for planleggingen av
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denne transporten og flyvningene. Her åpner rettsakten opp for at minimumsfristen for
forhåndsmelding kan reduseres til fire - 4 - timer før forsendelsens ankomst til
grensekontrollstasjonen. Videre er det gitt et unntak for ubehandlet tømmer og saget/fliset trevirke,
her kan fristen utvides til senest fem - 5 - dager. Dette er begrunnet i at grensekontrollstasjoner for
slike produkter ofte er fjerntliggende og at kompetent myndighet ofte trenger mer tid til planlegge
kontrollene.
Rettsakten er gitt med hjemmel i OCR art. 58 (1) bokstav b, og vil tre i kraft i EU fra den 14.
desember 2019.

Forordning (EU) 2019/1014 - minimumskrav til grensekontrollstasjoner og kontrollsentre, og krav til
listeføringen av disse
(Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1014 of 12 June 2019 to lay down detailed rules
on minimum requirements for border control posts, including inspection centres, and for the format,
categories and abbreviations to use for listing border control posts and control points)
Rettsakten stiller opp krav til utformingen av grensekontrollstasjonene som skal benyttes av MS til
gjennomføring av den pålagte offisielle grensekontrollen. Her stiller man opp generelle krav til
hvordan grensekontrollstasjonen skal utformes rent teknisk og hvilke utstyr som skal være
tilgjengelig, art. 3 og 4. Art. 3 stiller krav til infrastrukturen ved grensekontrollstasjonen. Her stilles
det krav til utformingen av bygget, med hensyn til blant annet overbygget tak, krav til toaletter og
krav utformingen av undersøkelsesrommene. Det er videre krav om at rommene skal være lette å
rengjøre og ha tilstrekkelig med lys.
Det er gitt unntak fra kravene i visse situasjoner og produktkategorier, samt en avgrensning på
sambruk av lokalene for noen typer produkter, jf. art. 3 (7-10). Etter 11. ledd kan forsendelser
lagres på varehus, der dette ligger i umiddelbar nærhet og er underlagt samme tollmyndighet.
Kontroll vil også kunne gjennomføres her hvis kravene til lokalene er oppfylt. I 13. ledd kan
forsendelser som kommer med bil, tog eller båt lagres på transportmidlet hvis kompetent
myndighet godkjenner det.
Hva som skal være av utstyr på grensekontrollstasjonen er regulert av art. 4, der det man skal
kunne veie forsendelsene, ha utstyr for å kunne undersøke forsendelsene, nødvendige vaske- og
desinfeksjonsutstyr og temperaturkontrollert lagringsmuligheter. Videre skal
undersøkelsesrommene ha nødvendig utstyr for å gjennomføre kontrollen.
Videre er det i art. 5 og 6 gitt mer spesifikke krav til grensekontrollstasjoner som skal kontrollere
produkter omfattet av OCR art. 47(1) a og b (levende dyr og animalske produkter). Disse kravene
vil også omfatte inspiserte, godkjente og listeførte kontrollsentra utenom grensekontrollstasjonen.
Krav til utforming og utstyr på kontrollsentra er gitt i art. 8. Art. 5 stiller opp spesifikke krav, som
gjelder i tillegg til art. 3 og 4, til grensekontrollstasjoner som skal kontrollere levende dyr. Her stiller
man opp strengere krav til garderober/dusj, krav til oppstalling av dyrene. Det stilles også krav til at
rommene ikke deles med produkter som ellers nevnt i OCR art. 47(1). Art. 6 stiller opp på samme
måte spesifikke krav for produkter omfattet av OCR art. 47(1)(b). Her vektlegges krav til
temperatur, enhetlig utforming og en presisering av hvilke produkter som ikke er omfattet av disse
kravene. Det er videre presisert at lokalene kan brukes til kontroll av eksportvarer i gitte
situasjoner.
Kravene til kontrollsentra er gitt art. 8, der disse stedene skal oppfylle minimumskravene for
grensekontrollstasjoner i OCR art. 64(3) og detaljene gitt i denne rettsakten. Ellers er det fortsatt
krav om at kontrollsentra hører under den samme myndigheten som grensekontrollstasjonen er
underlagt.
Art. 7 til rettsakten stiller opp krav til listeføringen av grensekontrollstasjonene og kontrollsentra,
som angitt i OCR art. 60(1). Vedlegget til rettsakten utdyper kravene nærmere der følgende
informasjon skal være tilgjengelig på MS nettsider og i IMSOC, det vil si navn på
grensekontrollstasjonen, kontaktinformasjon, TRACES kode, type sted (tog, vei, havn, flyplass),
underliggende kontrollsentra, produktkategorier som grensekontrollstasjonen kan kontrollere, og
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annen nødvendig informasjon. Det skal også listeføres hvis det er utpekt noen andre
kontrollsteder, der deler av den offisielle kontrollen kan gjøres (eksempelvis hos en privat
virksomhet). Vedlegget gir også en forklaring på hvilke forkortelser som skal benyttes i listene.
Denne informasjonen om nasjonale grensekontrollstasjon m.m. skal være tilgjengelig på
Mattilsynets hjemmeside, samt IMSOC/TRACES.
Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen
(2017/625). Det også gitt en overgangsordning i forhold til kravene om overbygget tak i art. 3, der
re-godkjente grensekontrollstasjoner som ikke er i samsvar med dette kravet kan fortsette med sin
kontroll frem til 14. desember 2021.
Denne rettsakten er særlig rettet mot myndighetene i MS, men vil også være av interesse for
næringen å kjenne til ved ønske om etablering av privateide grensekontrollstasjoner/
kontrollsentra/ kontrollsteder.

Forordning (EU) 2019/1012 - unntak fra minimumskravene til grensekontrollstasjoner i OCR
(Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1012 of 12 March 2019 supplementing Regulation
(EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council by derogating from the rules on the
designation of control points and from the minimum requirements for border control posts)
Rettsakten stiller opp unntak fra hovedreglene for grensekontrollstasjoner gitt i OCR og forordning
(EU) 2019/1014.
Første unntak er gitt i art. 2 der KOM ønsker å forenkle prosedyren for regodkjenning av en
grensekontrollstasjon der grensekontrollstasjonen, på grunn av mangler ved stasjonen, har fått
suspendert en produktkategori som den er godkjent for å kontrollere. Her legger KOM opp til at
slike grensekontrollstasjoner kan bli regodkjent for produktkategorien uten å måtte gå gjennom
prosedyren som er gitt i OCR art. 64(3). Det stilles krav til meldinger til KOM og at denne
regodkjenningen må gjøres innen to år etter at grensekontrollstasjonen fikk suspensjonen av
produktkategorien.
Videre gir rettsakten art. 3 unntak fra OCR art. 64(1) som stiller opp krav til hvor
grensekontrollstasjonen skal plasseres. Hovedregelen er at den skal ligge nært ved grensen, mens
unntaket tillater at grensekontrollstasjoner kan plasseres et stykke fra grensen. Kravet er at dette
er nødvendig på grunn av geografiske begrensninger og at et av vilkårene i art. 3(2) er tilstede.
Vilkårene i 2. ledd er blant annet at plassering av grensekontrollstasjonen ved grensen vil føre til
trafikale utfordringer, fare for oversvømmelser i området, en havn med høye fjell som sperrer, en
veipost høyt oppe i fjellet. Det kan videre være at en togstasjon ligger unna grensen og at det
heller er nødvendig å ha en grensekontrollstasjon der, eller at det ikke finnes noe passende sted
for en grensekontrollstasjon ved grensen. Det stilles også krav om at den alternative plasseringen
ikke er lenger unna enn nødvendig og at grensekontrollstasjonen er underlagt samme lokale
myndighet. Plasseringen skal heller ikke kunne utgjøre en risiko for smitte til dyr eller andre
produkter.
Art. 4 i rettsakten stiller opp unntak for grensekontrollstasjoner som kun er godkjent for å
kontrollere ubehandlet tømmer og saget/fliset trevirke. Dette er begrunnet i at disse
grensekontrollstasjonene ofte ligger på fjerntliggende steder. Disse grensekontrollstasjonene er
unntatt fra kravene i OCR art. 64(3) a, c og f. Det forutsettes at kompetent myndighet har kontroll
på alle forsendelser med de nevnte produktene som kommer over grensen og at man har
tilstrekkelig med bemanning som kan rekker frem for å kontrollere disse forsendelsene, samt at de
har tilgang til nødvendig utstyr for å kontrollere disse produktene.
Rettsakten er gitt med hjemmel i OCR art. 62(3) og art. 64(2) og (5), og vil tre i kraft i EU fra den
14. desember 2019.

Forordning (EU) 2019/1081 - krav til trening av personell som skal hjelpe på
grensekontrollstasjonen
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(Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1081 of 8 March 2019 establishing rules on specific
training requirements for staff for performing certain physical checks at border control posts)
Denne rettsakten retter seg mot Mattilsynet (kontrollmyndigheten ved grensekontrollstasjonene),
der det stilles opp hvilke oppgaver som skal bistås/gjøres av teknisk personell ved
grensekontrollstasjonen. For at disse personene skal kunne utføres disse oppgavene er det videre
listet opp hvilke kunnskaper disse skal ha fått opplæring i for å bistå i kontrollarbeidet. Regelverket
stiller videre krav til lagring av dokumentasjonen om hvilke kurs som er gjennomført og at kursing
av personell kan gjennomføres på tvers av landegrensene i EU/EØS gjennom samarbeid.
Rettsakten er gitt med hjemmel i OCR art. 49 (5), og vil tre i kraft i EU fra den 14. desember 2019.

Alle rettsaktene som er nevnt her er lagt ved høringen, i engelsk utgave.
Mattilsynet jobber med å få disse rettsaktene på plass i norsk rett til den 14. desember 2019 for å
sikre at norsk rett og EU-lovgivningen er i samsvar med hverandre, dette vil også sikre at flyten av
forsendelsene vil gå smidig og ikke skape forsinkelser på grunn av ulikt regelverk.

Oppbygning av forskriften
Denne høringen gjelder flere forordninger.
Forordningsformen velges av EU i tilfeller hvor man har behov for at regelverket skal gjelde
likelydende i hele EU, og hele EØS-området. Forordningene gjelder direkte i alle EUs
medlemsland, men må gjøres til del av norsk rettsorden. På grunn av behovet for likelydende
regelverk stiller EØS-avtalen strenge krav til gjennomføringen, nemlig at forordningen "som sådan
gjøres til en del av avtalepartenes interne rettsorden”, jf. EØS-avtalen art. 7. I Norge er
”henvisningsteknikken” valgt for å ivareta dette kravet, se forskriftsforslaget § …. Dette innebærer
at den forskriftsteksten som vedtas, fastsetter at vedkommende forordning, i EØS-tilpasset form,
skal gjelde som forskrift, uten at teksten der EØS-tilpasningene er innarbeidet, formelt vedtas som
forskrift.
Denne metoden innebærer at rettigheter og plikter ikke kan leses direkte ut av forskriften. Brukere
må gå til selve forordningsteksten for å finne dem. For å lette tilgjengeligheten, er
forordningsteksten lagt ved høringen her. I forbindelse med kunngjøring av forskriftene, vil
Mattilsynet sørge for at forordningsteksten også blir å finne i tilknytning til forskriften som en
hjelpetekst sist i forskriften. Hjelpetekstene vil også være merket med regellesehjelp for å
tydeliggjøre hvilke bestemmelser som retter seg særskilt mot næringen/importørene.
Mattilsynet forslår å gjennomføre disse forordningene i tematiske forskrifter, som vil ta for seg de
forskjellige rettsaktene. Mattilsynet ønsker å fordele rettsaktene som utdyper den nye
kontrollforordningen (OCR) i disse hovedforskriftene (med mulighet for justeringer):
- liste over dyr og produkter som må kontrolleres på en grensekontrollstasjon
- kontroll av ikke-animalske produkter
- oppnevnelse og bygningstekniske regler + bemanning
- krav til dokumentasjon med forsendelsene
- innholdet i grensekontrollen
- tilleggskrav til forsendelsene - hygienekrav
- særregler om transporten av forsendelsene
- særlige importregler
- IMSOC.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Generelt:
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Rettsaktene som høres i dette dokumentet er i prinsippet en videreføring av dagens regelverk på
importområdet. Gjennomføringen av rettsaktene i norsk rett vil medføre et behov for å oppheve
forskrifter og samle innholdet i disse rettsaktene i nye forskrifter. Tanken er, som nevnt ovenfor, å
samle rettsaktene i tematiske forskrifter, som igjen vil samle de fragmenterte rettsaktene fra EU og
gjøre det lettere for næringen ved at regelverket er samlet i noen få forskrifter. Dermed vil man
samle importreglene på "et sted".
Mattilsynet vil også legge ut veiledningsmateriale på nettsiden sin for å sikre at næringen finner
frem i denne nye strukturen for importreglene.
Forordning (EU) 2019/625 (utdypende importkrav):
Det vurderes at denne rettsakten viderefører dagens regler gitt i forordning (EF) nr. 854/2004 kap.
III og forordning (EU) nr. 211/2013, som er tatt inn i norsk rett gjennom forskrift 22. desember 2008
nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk
opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften) og forskrift 13. juni 2013 nr. 610 om
import av spirer og frø til spireproduksjon. Disse bestemmelsene vil flyttes over i en ny forskrift for
å samle rettsaktene på importområdet.
Rettsakten vurderes til å ikke medføre noen nye administrative eller økonomiske kostnader for
næringen eller Mattilsynet.

Forordning (EU) 2019/628 (sertifikatmodeller):
Rettsakten samler alle bestemmelser om sertifikater i en og samme rettsakt og vil kreve en endring
av forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk
opprinnelse (animaliehygieneforskriften) for å ta høyde for endringen av forordning (EF) nr.
2074/2005 og forordning (EU) 2016/759. Samtidig vil det være nødvendig å oppheve forskrift 13.
juni 2013 nr. 610 om import av spirer og frø til spireproduksjon, som gjennomfører forordning
211/2013.
Det er vurdert at denne rettsakten ikke vil medføre noen nye administrative eller økonomiske
kostnader for næringen eller Mattilsynet.

Forordning (EU) 2019/1013 (forhåndsvarsling):
Kravet om forhåndsmelding eksisterer allerede i dag for risikoproduktene og dyr, men er nytt for de
animalske produktene.
Med forordning (EU) 2019/1013 etableres det en ny regel om forhåndsvarsling av animalske
produkter, som ikke har vært regulert de siste årene. Denne forhåndsmeldingen av animalske
forsendelser vil medføre en liten administrativ byrde ved at man nå må bruke tid på melde om
ankomsten av forsendelser med animalske produkter senest en arbeidsdag før beregnet ankomst
til grensekontrollstasjonen for kontroll. Ved at Mattilsynet får denne meldingen vil man lettere
kunne planlegge arbeidshverdagen og dette vil igjen kunne bidra til å gjøre gjennomføringen av
kontrollen mer smidig og effektiv. Dette vil igjen komme importørene til gode.
Kostnadene for næringen knyttet til tidsbruk i forbindelse med forhåndsvarsling anses i all
hovedsak å bli spart inn igjen ved at det blir smidigere grensekontroll. Systemet med
forhåndsvarsling vil også være effektiviserende for Mattilsynet som vil planlegge arbeidshverdagen
på en bedre måte.

Forordning (EU) 2019/1014 (minimumskrav til grensekontrollstasjoner):
Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for
Mattilsynet eller næringen ettersom denne rettsakten vurderes til å videreføres dagens regler i
forhold til krav til grensekontrollstasjoner og andre kontrollsteder.

Forordning (EU) 2019/1012 (unntak for grensekontrollstasjoner)

Side 7 av 8

Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for
Mattilsynet eller næringen. Disse unntakene vil kunne gjøre kontrollarbeidet til Mattilsynet enklere
og dermed spare Mattilsynet for noe arbeid.

Forordning (EU) 2019/1081 (trening av personell):
Kravet om trening av personell på grensekontrollstasjonene vurderes å ikke medføre nye
kostnader for Mattilsynet, annet enn at man må sikre innholdet i denne rettsakten i forhold til
dagens kursopplegg for ansatte på grensekontrollstasjonen som Mattilsynet har i dag. Rettsakten
vurderes ikke til å ha noen betydning for næringen.

Høringssvar
Høringssvar kan sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside: Forslag til forskrifter som
gjennomfører utdypende regelverk til EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll - del 1 Alle
høringssvar vil bli offentliggjort.
Høringsfrist: 18. november 2019

Med hilsen

Malin Florvåg/s/
fung. seksjonssjef

Vedlegg:
• Rettsaktene som høres (2019/625, 2019/628, 2019/1012, 2019/1013, 2019/1014, 2019/1081)
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