Guide til EU regler vedr. forsegling, forhåndsanmeldelse og
certifikatkrav ved transit af levende dyr og animalske varer
(inkl. hø og halm) fra EU via Storbritannien tilbage til EU
eller Nordirland.
Lovgivning

Artikel 51(d) i Forordning 2017/625 (OCR)
samt artikel 37 i Forordning 2019/2124 som ændret
ved Forordning 2020/2190
(OBS specifikation af mulighed for anvendelse af andre
informationssystemer end Traces).

På oprindelsesvirksomheden
(før afsendelse).
EU udgangssted:

Altid før genindførsel
til EU

Grænsekontrol ved
genindførslen til EU

Levende dyr: Samhandelscertifikater fra TRACES.
Animalske biprodukter (ABP): Forsegling (jf.
artikel 48.5 i Forordning 1069/2009).
Kun levende dyr:
Officiel udgangskontrol.

Myndighederne på udgangsstedet (kan også være et EU
grænsekontrolsted godkendt til kontrol af levende dyr) afstempler
samhandelscertifikatet “only for transit…”

+ eventuelt yderligere dyresundhedsmæssige
attestationer, hvis krævet som følge af udbrud af
smitsomme husdyrsygdomme.
Gælder for alle sendinger af levende dyr,
animalske produkter, ABP samt hø og halm.
Forhåndsanmeldelse i Traces NT i form af CHED del I
(eller evt. via et alternativt, godkendt IT system).
CHED del I udfyldes og underskrives af den operatør,
der er ansvarlig for sendingen. Det kan være
modtageren, afsenderen eller en repræsentant for en
af disse. Den ansvarlige operatør skal være
bosiddende i EU. CHED del I skal senest foreligge,
mindst en arbejdsdag før sendingen når til grænsen
for genindførsel til EU (jf. Forordning 2019/1013
artikel 1).
Gælder for alle sendinger af levende dyr,
animalske produkter, ABP samt hø og halm






Skal indføres via et godkendt grænsekontrolsted
(BCP), som kan kontrollere dyr henholdsvis
animalske varer.
Grænsekontrollen skal foretage
dokumentkontrol, hvor oprindelsen skal
verificeres via forhåndsanmeldelsen CHED del I
samt andre medfølgende dokumenter.
For levende dyr er dette bl.a. det medfølgende
samhandelscertifikat (+ eventuelle yderligere
dyresundhedsmæssige attestationer hvis krævet).

For ABP gælder yderligere: Intakt forsegling
kontrolleres.
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Hvis der er mistanke om, at reglerne ikke er
overholdt, kan der foretages identitets- og
fysisk kontrol.

Grænsekontrollen færdiggør CHED i Traces NT, eller
der gives grønt lys via et andet godkendt IT system.

OBS: Der må ikke læsses varer eller levende dyr til Storbritannien i samme
transportmiddel som varer i transit gennem Storbritannien med destination EU (fx
Irland eller Nordirland).
Guide til UK’s regler for transit sendinger gennem Storbritannien:
Ud over EU reglerne for transit, skal UK’s regler også efterleves. Se mere her:
https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-products-through-greatbritain#eu-to-gb-to-eu-transits-from-january-2021 .
Kort uddrag:
Fra 1.1. til 1.10.2021:
For de animalske produkter, hvor UK ikke kræver sundhedscertifikater til
Storbritannien indtil 1.10.2021, vil der heller ikke være et krav for disse produkter,
hvis de går i transit gennem Storbritannien. Der skal ikke sendes notifikation til
myndighederne og produkterne kan ind- og udføres af Storbritannien via en hvilken
som helst havn.
Fra og med 1.10.2021 skal disse produkter ledsages af sundhedscertifikater (health
certificate) og importøren skal forhåndsanmelde forsendelsen i IPAFFS. Produkterne
kan ind- og udføres af Storbritannien via en hvilken som helst havn.
Fra 1.1.2022 kendes de endelige regler endnu ikke. De vil blive tilgængelige i løbet af
efteråret 2021.

Oplysninger om regler for transit af levende dyr, avlsmateriale, ABP og animalske
produkter, der er underlagt restriktioner som følge af smitsomme husdyrsygdomme,
kan findes via ovenstående link.
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