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Samtykke til deltakelse i en beslutning 
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Tilråding fra Utenriksdepartementet 19. februar 2021, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1 Innledning

Det foreligger et utkast til EØS-komitébeslutning 
om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om for-
enkling av kontroll og formaliteter i forbindelse 
med godstransport. Behovet for endringen skyl-
des at det er innført nye tollsikkerhetskrav i EU 
som gjør det nødvendig å justere protokoll 10 
kapittel IIa – Tollsikkerhetstiltak med vedlegg. 
Slik justering er forutsatt i protokoll 10 kapittel IIa 
artikkel 9h nr. 1. Endringen innebærer at Norges 
tollsikkerhetstiltak må justeres slik at de gjenspei-
ler EUs nye tollsikkerhetskrav. I tillegg følger det 
av endringene at Norge skal slutte seg til EUs 
oppdaterte importkontrollsystem, Import Control 
System 2 (ICS2). Systemet er nødvendig for å 
sette i verk de nye tollsikkerhetskravene.

I henhold til EØS-avtalen artikkel 98 har EØS-
komiteen kompetanse til å endre avtalens proto-
koll 10. Det legges opp til at EØS-komiteen i løpet 
av mars 2021 vil treffe vedtak om slik endring som 
foreslått. Endringen av protokoll 10 innebærer 
økonomiske konsekvenser. Stortingets samtykke 
til deltakelse i EØS-komiteens beslutning er der-
for nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 
annet ledd.

For at endringen i protokoll 10 kan tre i kraft 
fra 15. mars 2021 slik det fremgår av utkastet til 
EØS-komiteens beslutning, legges det opp til at 
Stortingets samtykke innhentes før det treffes 
beslutning i EØS-komiteen. Det vil dermed ikke 
være nødvendig for Norge å ta forbehold for kon-
stitusjonelle prosedyrer ved beslutningen i EØS-
komiteen.

Utkast til beslutning i EØS-komiteen i uoffisi-
ell norsk oversettelse følger som trykt vedlegg til 
proposisjonen.

2 Bakgrunn

I 2006 endret EU sitt tollregelverk for å sikre for-
svarlige risikoanalyser ved inn- og utførsel av varer 
over EUs yttergrenser, jf. Europaparlamentets- og 
rådsforordning (EF) nr. 648/2005 og kommisjons-
forordning (EF) nr. 1875/2006. Endringene var i 
samsvar med anbefalinger fra Verdens tollorganisa-
sjon (World Customs Organization, WCO). For-
målet var å bekjempe helse- og miljøfarer og terro-
risme knyttet til internasjonal handel.

Norge har status som tredjeland etter det 
felleseuropeiske tollregelverket og var derfor ikke 
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omfattet av EUs nye tollsikkerhetsregime. For å 
unngå unødvendige hindringer i handelen mellom 
Norge og EU, ble det i 2009 oppnådd enighet om 
at det var i partenes interesse å etablere et felles 
regelverk med gjensidige tollsikkerhetstiltak for 
transport av varer til og fra tredjeland i et nytt 
kapittel IIa og i to nye vedlegg til protokoll 10 i 
EØS-avtalen, jf. St.prp. nr. 71 (2008–2009). Kapittel 
IIa sikrer at Norge innlemmes i EUs sikkerhets-
område slik at Norge ikke anses som tredjeland 
under EUs tollsikkerhetsregime. På denne måten 
er vareførselen mellom Norge og EU unntatt fra 
kravet om forhåndsvarsel.

Det fremgår av dagens protokoll 10 artikkel 2 
nr. 1 at protokollen gjelder for kontroller og for-
maliteter i forbindelse med transport av varer som 
skal passere en grense mellom en EFTA-stat og 
EU, og likeledes mellom EFTA-statene. Etter 
artikkel 2 nr. 3 får tollsikkerhetsbestemmelsene i 
protokollens kapittel IIa og vedlegg I og II til pro-
tokollen, kun anvendelse mellom EU og Norge. 
Da tollsikkerhetsreglene ble inntatt i protokoll 10 
kapittel IIa, ble det lagt til grunn at ordningen 
skulle være åpen for alle EFTA-statene, men at 
deltakelse i ordningen forutsetter beslutning om 
dette i EØS-komiteen. Så langt har Island ikke sett 
behov for å etablere en felles ordning med EU på 
dette området ut fra geografiske og handels-
messige årsaker. Liechtenstein er i tollunion med 
Sveits og er derfor omfattet av tollsikkerhets-
avtalen som Sveits har inngått med EU, se St.prp. 
nr. 71 (2008–2009) side 3.

For å sikre at det opprettholdes et gjensidig 
beskyttelsesnivå i sikkerhetsområdet, inneholder 
kapittel IIa artikkel 9h retningslinjer og prose-
dyrer for hvordan endringer i EUs regelverk som 
er av betydning for avtalen, skal innarbeides i 
protokoll 10. Etter artikkel 9h nr. 3 skal 
endringene vedtas med sikte på å gjøre det mulig 
med samtidig iverksettelse av det nye EU-regel-
verket og endringene i kapittel IIa og vedleggene, 
men med behørig respekt for avtalepartenes 
interne lovgivningsprosedyrer.

I 2012 ble sikkerhetsreglene i kapittel IIa revi-
dert som følge av endringer i EUs tollregler, jf. 
EØS-komiteens beslutning nr. 204/2012. Sikker-
hetsreglene inneholder i dag tre sentrale elemen-
ter:
– krav om elektronisk forhåndsvarsel for inn- og 

utførsel av varer,
– et system hvor autoriserte økonomiske opera-

tører/foretak (Authorised Economic Opera-
tors, AEO) gis visse lettelser ved varsling og 
kontroll, og

– samordning av de kriterier som skal legges til 
grunn for risikovurderingen ved inn- og utfør-
sel av varer til og fra tredjeland.

I 2016 vedtok EU nye tollsikkerhetskrav som del 
av sitt tollregelverk (Union Customs Code, UCC, 
med tilhørende rettsakter, se forordning 952/
2013). For å realisere de nye kravene, og for å 
underbygge sentrale strategiske mål i sin hand-
lingsplan og strategi for risikostyring, lanserte EU 
et nytt importkontrollsystem, ICS2. ICS2 skal 
erstatte dagens importkontrollsystem i EU. Norge 
er ikke tilsluttet gjeldende importkontrollsystem i 
EU, men oppfyller delvis de krav dagens toll-
sikkerhetsregler stiller til importkontroll gjennom 
egne, nasjonale systemer.

På denne bakgrunn har Norge og EU refor-
handlet bestemmelsene i kapittel IIa for å hen-
synta relevante endringer i de nye tollsikkerhets-
reglene i EU, slik at Norge fremdeles skal kunne 
inngå i EUs sikkerhetsområde. I de reforhandlede 
sikkerhetsreglene fremgår det at importkontroll-
systemet ICS2 skal brukes for å håndtere for-
håndsvarsling, se nærmere nedenfor om vedlegg 
I til protokoll 10.

Artikkel 9i nedfeller regler om beskyttelsestil-
tak og suspensjon av bestemmelser i kapittel IIa. 
Etter artikkel 9i nr. 2 skal hele kapittel IIa suspen-
deres dersom det ikke lenger er gjensidighet 
mellom avtalepartenes sikkerhetstiltak fordi man 
ikke har besluttet en slik endring som artikkel 9h 
nr. 3 refererer til, med mindre EØS-komiteen 
beslutter det motsatte. I mangel av en slik beslut-
ning vil hele kapittel IIa suspenderes fra det øye-
blikket den omtvistede fellesskapsrettsakten trer i 
kraft.

Uten en ordning med gjensidig anerkjennelse 
av sikkerhetstiltak for varer som føres til eller fra 
tredjeland, vil det stilles krav til forhåndsvarsling 
ved vareførselen mellom Norge og EU.

Etter protokoll 10 kapittel IIa artikkel 9k skal 
EFTAs overvåkningsorgan iverksette prosedyren 
referert til i EØS-avtalen artikkel 109 nr. 2 før det 
iverksetter tiltak i saker som oppstår i forbindelse 
med gjennomføringen og anvendelsen av regel-
verket i kapittel IIa og vedlegg I og II til protokoll 
10. Bestemmelsen er inntatt for å understreke 
partenes felles oppfatning om at det i første rekke 
er partene som skal ha ansvaret for å sikre at 
gjennomføringen og anvendelsen av regelverket i 
kapittel IIa og vedlegg I og II til protokoll 10 skjer 
i samsvar med regelverkets formål og partenes 
intensjoner med samarbeidet.
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3 Nærmere om endringene

Det foreliggende utkastet til EØS-komitébeslut-
ning bygger på at vareførselen mellom Norge og 
EU fortsatt skal unntas fra plikten til å levere for-
håndsvarsel. Som det allerede følger av dagens 
regelverk, vil Norge ha ansvar for sikkerhets-
kontroll av inngående og utgående varestrømmer 
mellom Norge og tredjeland, samt for varer som 
sendes fra Norge til tredjeland via EU/Sveits 
(indirekte eksport). Kravet til sikkerhetskontroll 
innebærer at Norge må ha en systemløsning for 
forhåndsvarsling, utføre risikoanalyser i samsvar 
med felles kriterier og standarder, og bidra til 
gjensidig utveksling av sikkerhetsdata, kontroll-
resultater og AEO-informasjon. Norge er videre 
forpliktet til å anerkjenne andre medlemslands 
AEO-er.

Endringene i kapittel IIa med vedlegg har som 
formål å gi høyere kvalitet på forhåndsinforma-
sjon fra tredjeland, bedre datatilgjengeligheten 
blant tollmyndigheter i de ulike medlemsstatene 
og forbedre risikovurderingen ved yttergrensene. 
Endringene relaterer seg i hovedsak til forhånds-
varsel ved innførsel av varer.

Endringene innebærer at det stilles mer omfat-
tende krav til både informasjonsgrunnlag og data-
formater. Det åpnes også for at flere kan levere 
opplysninger i forhåndsvarselet, og at det kan 
leveres inn flere datasett med informasjon. Videre 
utvides området for hvilke sendinger som er 
underlagt forhåndsvarsling. Det gjøres også 
enkelte endringer i kravene til AEO-er og i hvilke 
lettelser som skal gjelde for slike foretak.

Endringene medfører også at Norge stilles 
overfor nye og skjerpede tekniske og organisato-
riske krav. Norge forplikter seg for det første til å 
imøtekomme utvidede krav til tekniske systemer. 
Dette betyr blant annet at Norge må etablere en 
nasjonal løsning som både skal ha grensesnitt mot 
næringslivet, og mot en felles domenekomponent 
i EU. Denne skal lagre og muliggjøre utveksling 
av informasjon fra forhåndsvarsler, informasjon 
om risikoanalyser og kontrollbeslutninger og kon-
trollresultater. Forberedelser til innføring av ord-
ningen og utviklingen av nasjonale komponenter 
er påbegynt innenfor Tolletatens TREFF-satsing. 
Det stilles krav til vedlikehold og drift av løsnin-
gen, noe som innebærer at det må etableres en 
forvaltningsorganisasjon for ivaretakelse av hel-
heten av prosesser, rutiner og IT-løsninger som 
innføres gjennom importkontrollsystemet ICS2.

Når det gjelder risikovurderinger, vil Norge 
måtte forholde seg til et nytt felles rammeverk for 
risikostyring, «Common Risk Management Frame-

work». Dette rammeverket er ikke innlemmet i 
EØS-avtalen, men det følger av utkast til ny artik-
kel 9e at sikkerhetsrelaterte tollkontroller skal 
utføres innenfor dette felles rammeverket. Dette 
innebærer bruk av felles systemer for deling av 
informasjon knyttet til risikoanalyser, og etable-
ring og bruk av felles risikokriterier, standarder, 
kontrolltiltak og prioriterte kontrollområder. 
Dette endrer dagens regulering, hvor hver part 
skal definere sine rammer for risikoforvaltning, 
risikokriterier og prioriterte kontrollområder i for-
bindelse med sikkerhet, se dagens artikkel 9e 
nr.2.

Hva som etter rammeverket er ansett som 
meget høy risiko osv. kan endre seg, og disse krite-
riene er derfor under utvikling. Etter ny artikkel 
9e vil norske tollmyndigheter bidra til å fastsette 
felles risikokriterier og -standarder, kontrolltiltak 
og prioriterte kontrollområder gjennom del-
takelse i Tollkodekskomiteen, jf. også artikkel 9h 
nr. 4.

Endringene innebærer videre at Norges for-
pliktelse til å yte finansielle bidrag økes.

4 Konstitusjonelle forhold

Fordi endringen i protokoll 10 innebærer økono-
miske konsekvenser er Stortingets samtykke til 
deltakelse i EØS-komiteens beslutning nødven-
dig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

I henhold til utkastet til EØS-komiteens beslut-
ning skal den tre i kraft 15. mars 2021. For å 
muliggjøre en ikrafttredelse fra dette tidspunktet, 
fremmes forslag om at Stortinget gir sitt sam-
tykke før EØS-komiteen treffer sin beslutning. 
Det vil dermed ikke være nødvendig for Norge å 
ta forbehold for konstitusjonelle prosedyrer ved 
beslutningen i EØS-komiteen.

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i 
utkastet til beslutning i EØS-komiteen. Dersom 
den endelige beslutningen skulle avvike vesentlig 
fra det utkastet som er lagt frem i denne proposi-
sjonen, vil saken bli fremlagt for Stortinget på 
nytt.

5 Utkast til beslutning  
i EØS-komiteen

I henhold til utkast til EØS-komitébeslutning skal 
protokoll 10 endres ved skriftlig prosedyre innen 
15. mars 2021.

Utkast til EØS-komitébeslutning består av en 
fortale og tre operative artikler. Endringene i 
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protokoll 10 er inntatt i et vedlegg til komité-
beslutningen. Vedlegget består av endringer i 
kapittel IIa til protokoll 10 om «Tollsikkerhetstil-
tak», og endringer i kapittelets to vedlegg; ved-
legg I om summariske erklæringer ved innførsel 
og utførsel, og vedlegg II om autorisert økono-
misk operatør. Etter endringen er tittelen på ved-
legg I «Deklarasjoner for inngående og utgående 
forhåndsvarsel». Vedlegg I består av fire 
avdelinger, hvorav de tre første inneholder nye/
delvis nye bestemmelser, mens den siste avde-
lingen i hovedsak er en videreføring av gjeldende 
bestemmelser. Vedlegg II beholder tittelen «Auto-
risert økonomisk operatør» og inneholder fire 
avdelinger som i dag. Det er gjort flere endringer i 
vedleggets bestemmelser.

Fortalen til EØS-komitébeslutningen redegjør 
for bakgrunnen for, og partenes intensjoner med, 
endringene i protokoll 10.

Fortalens punkt 1 og 2 viser til relevante 
endringer i fellesskapsretten, nærmere bestemt 
forordning 952/2013, forordning 2015/2446 og 
forordning 2015/2447, som endret av blant annet 
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 
2019/2151 av 13. desember 2019 om opprettelse 
av arbeidsprogrammet for utvikling og innføring 
av de elektroniske systemene fastsatt i Unionens 
tollkodeks.

Fortalens punkt 3 presiserer at bestemmel-
sene i Protokoll 10 til EØS-avtalen skal justeres i 
samsvar med EUs lovgivning for å sikre et like-
verdig sikkerhetsnivå.

Fortalens punkt 4 minner om at Norge, ved 
gjennomføringen av forordning 2016/679 i nasjo-
nal rett, allerede har et regelverk som tilfreds-
stiller EUs krav til beskyttelse av personopplys-
ninger.

Punkt 5 til fortalen presiserer at beslutningen 
ikke skal omfatte Island og Liechtenstein. Island 
har av geografiske og handelsmessige årsaker 
foreløpig ikke sett behov for å etablere en felles 
ordning med EU på dette området, mens 
Liechtenstein, som er i tollunion med Sveits, 
omfattes av en ordning med tollsikkerhetstiltak 
mellom Sveits og EU. Det åpnes likefullt for at 
ordningen skal være åpen for alle EFTA-statene, 
men at deltakelse i ordningen forutsetter beslut-
ning om dette i EØS-komiteen.

Artikkel 1 til EØS-komitébeslutningen slår fast 
at protokoll 10 skal endres slik som spesifisert i 
vedlegget til EØS-komiteens beslutning.

Artikkel 2 angir tidspunktet for beslutningens 
ikrafttredelse.

Artikkel 2 nr. 1 fastsetter at beslutningen trer i 
kraft 15. mars 2021, eller eventuelt på det tids-

punktet EØS-komiteen har mottatt meddelelse om 
at de nødvendige forfatningsrettslige krav er opp-
fylt, jf. EØS-avtalen artikkel 103 nr. 1, dersom 
dette tidspunktet er senere.

Artikkel 2 nr. 2 fastsetter at EU og Norge, der-
som meddelelsen som nevnt i artikkel 2 nr. 1 ikke 
er mottatt av EØS-komiteen innen 15. mars 2021, 
skal gi den foreliggende beslutningen midlertidig 
anvendelse fra og med samme dato. Dersom 
Stortingets samtykke ikke kan innhentes innen 
15. mars 2021, kan en beslutning om midlertidig 
anvendelse treffes ved kongelig resolusjon innen 
denne dato. En midlertidig anvendelse etter 
15. mars og frem til Stortingets beslutning, vil 
ikke kreve endring i lov, og vil kun gjelde frem til 
Stortinget har tatt stilling til saken. Grunnloven 
§ 26 annet ledd anses ikke for å være til hinder for 
en slik anvendelse.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen i EØS-komi-
teen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende.

6 Vedlegget til EØS-komiteens 
beslutning med de konkrete 
endringene i protokoll 10

Vedlegget til EØS-komiteens beslutning inne-
holder de materielle endringene i protokoll 10 til 
EØS-avtalen.

Vedleggets punkt 1 inneholder nye artikler 9a til 
9g i kapittel IIa som skal erstatte dagens artikler 
9a til 9g. Artikkel 9h til 9l endres ikke.

Vedleggets punkt 2 inneholder et nytt vedlegg I 
til protokoll 10 som skal erstatte dagens vedlegg I.

Vedleggets punkt 3 inneholder et nytt vedlegg II 
til protokoll 10 som skal erstatte dagens 
vedlegg II.

Artikkel 9a inneholder definisjoner av sentrale 
begreper. Bestemmelsen viderefører definisjo-
nene i gjeldende artikkel 9a, men med enkelte 
endringer. I tillegg er det lagt til enkelte nye defi-
nisjoner.

I artikkel 9a bokstav a er definisjonen av risiko 
endret. Endringen består i at også konsekvensene 
av at det inntreffer en hendelse er lagt til i defini-
sjonen av risiko.

Artikkel 9a bokstav b er videreført uten 
endringer. Bestemmelsen definerer «risikohånd-
tering» som en systematisk identifikasjon av risi-
koer og gjennomføringen av foranstaltninger som 
er nødvendige for å begrense disse.

I artikkel 9a bokstav c til g er det lagt til defini-
sjoner for begrepene «brevforsendelse», «ekspress-
forsendelse», «varer i postforsendelse», «tolldekla-
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rasjon» og «deklarasjon for midlertidig lager». Det 
bemerkes at Norge ikke har en egen type deklara-
sjon for midlertidig lager, men at definisjonen er 
tatt inn av hensyn til at det i EU skilles mellom 
ordinær tolldeklarasjon og deklarasjon for midler-
tidig lager.

Artikkel 9b omhandler tollsikkerhet generelt, 
og angir på et overordnet nivå hva sikkerhetssam-
arbeidet skal bestå i. Artikkelen er en videreføring 
av gjeldende bestemmelse, men med enkelte 
språklige og materielle endringer. I artikkel 9b nr. 
3 videreføres en bestemmelse om at partene skal 
rådføre seg med hverandre før de inngår avtaler 
med et tredjeland på områder som omfattes av 
kapittel IIa. Dette gjelder spesielt dersom det fore-
ligger et avtaleforslag som avviker fra tollsikker-
hetstiltakene som fremgår av kapittelet. I gjel-
dende artikkel 9b nr. 3 er det i tillegg fastsatt at 
avtalepartene skal påse at avtaler med tredje-
parter ikke innebærer rettigheter og forpliktelser 
for en annen avtalepart, så sant ikke annet 
bestemmes av EØS-komiteen. Denne setningen er 
fjernet i det nye utkastet og er eneste materielle 
endring i artikkel 9b nr. 3.

Artikkel 9c fastsetter hovedreglene om plikten 
til å levere forhåndsvarsel ved inn- og utførsel av 
varer. Bestemmelsen viderefører artikkel 9c i gjel-
dende regelverk, men med flere språklige og 
materielle endringer.

Artikkel 9c nr. 1 til 4 viderefører i hovedsak 
gjeldende bestemmelser om plikt til å levere for-
håndsvarsel ved inn- og utførsel før varene 
ankommer partens tollområder, og hva som skal 
gjøres hvor slik forhåndsvarsel ikke er levert.

Artikkel 9c nr. 5, 6 og 7 fastsetter hvem som 
skal være ansvarlig for å levere forhåndsvarsel 
ved henholdsvis utførsel og innførsel. I nr. 6 er det 
gjort en vesentlig endring fra gjeldende bestem-
melse. Hovedansvaret for å levere forhåndsvarsel 
ved innførsel skal som i dag påligge den som 
fysisk medbringer varen til tollområdet, men det 
åpnes for at også andre aktører kan avgi forhånds-
varsel eller deler av et forhåndsvarsel. Andre aktø-
rer kan være importør, mottaker av varen eller 
enhver annen som har adgang til å fremlegge 
varene på første innpasseringstollsted, eventuelt 
andre som innehar opplysningene og de nødven-
dige rettighetene for å framlegge dem. Hver aktør 
skal være ansvarlig for de opplysningene vedkom-
mende har oppgitt.

Etter artikkel 9c nr. 7 skal avtalepartene, frem 
til datoene for iverksettelse av det nye importkon-
trollsystemet ICS2, fastsette hvilke personer som 
skal gi deklarasjonen for inngående forhånds-
varsel, fremgangsmåten for å gi den og å utveksle 

opplysninger, samt for å anmode om endring eller 
ugyldiggjøring av deklarasjonen.

Etter artikkel 9c nr. 8 kan avtalepartene fast-
sette i hvilke tilfeller en tolldeklarasjon eller dekla-
rasjon for midlertidig lager kan benyttes som et 
forhåndsvarsel, forutsatt at den inneholder alle 
detaljene som kreves i et forhåndsvarsel, og at 
den avgis før fristene som er fastsatt for forhånds-
varsler. Norge har per i dag ikke mulighet til å 
tilby dette.

I artikkel 9c nr. 9 vises det til nærmere regule-
ring av forhåndsvarslingsplikten i vedlegg I til 
kapittel IIa.

Artikkel 9d gir overordnede regler for ord-
ningen med autoriserte økonomiske operatører. 
Artikkelen viderefører artikkel 9d i gjeldende 
regelverk, men med enkelte språklige og materi-
elle endringer. Dersom de nærmere kriteriene 
fastsatt i vedlegg II er oppfylt, skal avtalepartene 
gi enhver økonomisk operatør etablert i partens 
tollområde, status som «autorisert økonomisk 
operatør». Autoriserte foretak skal innrømmes 
lettelser fra tollkontroll mv. relatert til sikkerhet. 
Avtalepartene skal gjensidig anerkjenne de øvrige 
avtalepartenes autoriserte foretak.

I gjeldende artikkel 9d nr. 1 er det angitt at 
avtalepartene på visse vilkår kan gi foretak som er 
etablert utenfor partenes tollområde, status som 
autorisert økonomisk operatør. Denne mulig-
heten er nå fjernet. Dette innebærer at foretaket 
må være etablert i avtalepartens tollområde for å 
kunne få status som autorisert økonomisk opera-
tør.

I ny artikkel 9d nr. 2 vises det til vedlegg II for 
nærmere regler for autorisering av foretak, her-
under vilkår for autorisering, hvilke lettelser som 
skal innrømmes, regler om suspensjon, tilbake-
trekking og oppheving av AEO-status mv.

Artikkel 9e viderefører gjeldende artikkel 9e 
og angir de overordnede reglene om sikkerhets- 
og trygghetsrelaterte tollkontroller og sikkerhets- 
og trygghetsrelatert risikohåndtering. Det er 
gjort flere endringer i artikkelen som følge av at 
kravene til samordning av risikovurderinger og 
-kontroller skjerpes med ICS2.

I artikkel 9e nr. 1 fastsettes det at andre sikker-
hetsrelaterte tollkontroller enn stikkprøvekontrol-
ler, primært skal være basert på risikoanalyse ved 
bruk av elektronisk databehandlingsteknikk med 
det formål å identifisere og evaluere risiko og 
utvikle nødvendige tiltak på grunnlag av kriterier 
utviklet av avtalepartene.

Av artikkel 9e nr. 2 fremgår det at sikkerhets-
relaterte tollkontroller skal utføres innenfor et 
felles rammeverk for risikoforvaltning, «Common 
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Risk Management Framework». Rammeverket er 
basert på utveksling av risikoinformasjon og 
resultater av risikoanalyser mellom avtaleparte-
nes tollmyndigheter. Dette til forskjell fra dagens 
regulering, som fastsetter at hver part skal defi-
nere sine rammer for risikoforvaltning, risiko-
kriterier og prioriterte kontrollområder i for-
bindelse med sikkerhet. Norske tollmyndigheter 
skal bidra til å fastsette felles risikokriterier og -
standarder, kontrolltiltak og prioriterte kontroll-
områder gjennom sin deltakelse i Tollkodeks-
komiteen, jf. artikkel 9h nr. 4. Det presiseres at 
kontroller basert på slike opplysninger og krite-
rier skal gjennomføres uten at det berører andre 
tollkontroller.

I artikkel 9e nr. 3 fremgår det at avtalepartene 
skal bruke et felles risikohåndteringssystem til 
utveksling av risikorelaterte opplysninger, opplys-
ninger om gjennomføring av felles risikokriterier 
og -standarder, av felles prioriterte kontroll-
områder og tollrelatert risikohåndtering, samt 
risikoanalyse- og kontrollresultater.

Artikkel 9e nr. 4 og nr. 5 videreført uten større 
endringer.

Artikkel 9f omhandler tilsyn med gjennom-
føringen av tollsikkerhetstiltak. I bestemmelsen 
er det kun gjort språklige endringer uten mate-
riell betydning.

Artikkel 9g gjelder beskyttelse av taushetsplikt 
og personvern ved utveksling av informasjon. 
Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av 
gjeldende art. 9g, men med enkelte språklige 
endringer. Av artikkelen fremgår det at opplys-
ninger som utveksles som del av tiltakene fastsatt 
i kapittel IIa, skal være omfattet av mottakende 
avtaleparts relevante lovgivning knyttet til taus-
hetsplikt og personopplysninger. Det fastslås at 
disse opplysningene ikke kan videresendes til 
andre enn til ansvarlige myndigheter i mot-
takende avtalepart, og at vedkommende myndig-
heter ikke kan benytte opplysningene for noe 
annet formål enn det som er fastsatt i kapittel IIa 
med vedlegg. Sistnevnte bestemmelse innebærer 
blant annet at innsyn i opplysninger utvekslet 
under dette regelverket, normalt ikke kan kreves 
med hjemmel i offentleglova.

7 Vedlegg I til protokoll 10 – 
Deklarasjoner for inngående 
og utgående forhåndsvarsel

Det er foretatt justeringer i samtlige artikler i ved-
legg I. De vesentlige materielle endringene gjøres 
i reglene om forhåndsvarsel ved innførsel.

Vedlegg I om plikt til forhåndsvarsel av varer 
ved inn- eller utførsel består av avdelingene I-IV:

Avdeling I gjelder forhåndsvarsel ved inn-
førsel.

Artikkel 1 er en ny og generell bestemmelse 
om ICS2. Artikkelen fastslår at ICS2 skal benyttes 
for å levere, lagre og utveksle informasjon tilknyt-
tet forhåndsvarsler ved innførsel. Bestemmelsen 
angir også tidspunktene for, og kravene til, iverk-
settelsen av de ulike fasene av ICS2. Den fast-
setter videre hvilket system økonomiske opera-
tører skal benytte for å avgi forhåndsvarsel ved 
innførsel, og for å utveksle relaterte opplysninger 
med tollmyndighetene.

Artikkel 2 angir krav til form og innhold for for-
håndsvarsel ved innførsel. Bestemmelsen er ny.

Artikkel 2 nr. 1 fastsetter hvilke detaljer et for-
håndsvarsel ved innførsel skal inneholde.

Artikkel 2 nr. 2 til 4 fastsetter at flere personer 
kan levere detaljer til et forhåndsvarsel, og angir 
hvem som kan endre innsendt informasjon. 
Videre angis myndighetenes plikt til å varsle om 
godkjennelse av eller avslag på forespørsel om 
endring.

Artikkel 2 nr. 5 fastsetter at transitterings-
deklarasjoner levert i det internasjonale transitte-
ringssystemet NCTS, som i dag, kan benyttes som 
forhåndsvarsel og som grunnlag for tollmyndig-
hetenes risikovurderinger, og til utveksling av 
risikorelatert informasjon mellom avtalepartene. 
Dette gjelder frem til fase 3 av ICS2 iverksettes. 
Før fase 3 iverksettes, skal avtalepartene vurdere 
hvorvidt det fremdeles skal være mulig å benytte 
transitteringsdeklarasjoner levert i NCTS etter 
denne datoen, og eventuelt endre regelverket i 
avtalen i samsvar med dette.

Artikkel 3 angir en rekke unntak fra plikten til 
å avgi forhåndsvarsel ved innførsel. Bestemmel-
sen viderefører delvis unntakene i artikkel 2 i ved-
legg I til gjeldende regelverk, men med flere 
endringer. Av de mest sentrale endringene er at 
gjeldende unntak for henholdsvis postsendinger 
og andre sendinger med verdi under EUR 22, 
gradvis fjernes, jf. artikkel 3 bokstav k. Frem til 
datoen for iverksettelse av EUs nye importkon-
trollsystem ICS2 vil unntaket gjelde for ekspress-
forsendelser som transporteres med fly (frem til 
datoen for ICS2 fase 1), for varer som transporte-
res med fly i annet enn post- eller ekspressfor-
sendelser (frem til datoen for ICS2 fase 2), og for 
varer som transporteres til sjøs, på innlands vann-
veier, vei eller jernbane (frem til datoen for ICS2 
fase 3).

I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav d og k skal 
disse unntakene fjernes gradvis etter hvert som 
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de ulike fasene av ICS2 iverksettes. I første 
omgang vil unntaket for sendinger i flytransport 
fjernes, før det også blir krav til forhåndsvarsling 
ved de øvrige transportmetodene.

I artikkel 3 nr. 1 bokstav o er det videre tatt inn 
et nytt unntak for produkter fra havfiske eller 
andre produkter hentet opp fra havet utenfor 
avtalepartenes tollområder av deres fiskefartøyer.

I artikkel 3 nr. 1 bokstav q er det tatt inn unntak 
for innbo og løsøre som ikke innføres under en 
transportavtale.

I artikkel 3 nr. 3 er det tatt inn unntak for til-
feller hvor varer midlertidig forlater avtaleparte-
nes tollområder under transport til sjøs eller med 
fly mellom to punkter i disse tollområdene, og 
ikke stopper i et tredjeland.

Artikkel 4 angir hvor et forhåndsvarsel ved 
innførsel skal leveres. Artikkel 4 nr. 1 er i hoved-
sak en videreføring av gjeldende regulering for 
forhåndsvarsel ved innførsel. Bestemmelsen i 
artikkel 4 nr. 2 er ny, og regulerer tilfeller hvor 
deklarasjonen for inngående forhåndsvarsel avgis 
ved at det inngis mer enn ett datasett eller mini-
mumsdatasett, det vil si et begrenset sett av opp-
lysninger som skal leveres i visse tilfeller, og som 
er tilstrekkelig til å oppfylle forhåndsvarsels-
plikten. Artikkel 4 nr. 3 er også ny og gir tollmyn-
dighetene myndighet til å tillate levering andre 
steder enn fastsatt i nr. 2 og 3, på visse vilkår.

Artikkel 5 gjelder tollmyndighetenes plikt til å 
registrere detaljene de mottar, samt varsle dekla-
ranten, deklarantens representant og transpor-
tøren. Bestemmelsen er ny, og henger sammen 
med de nye reglene om at flere aktører kan gi 
nødvendig informasjon til et forhåndsvarsel, og at 
det kan leveres inn flere datasett med informa-
sjon.

Artikkel 6 fastsetter fra hvilket tidspunkt kra-
vet til forhåndsvarsel gjelder, og hvordan for-
håndsvarsler skal inngis ut fra hvilken trans-
portmetode som benyttes. Bestemmelsen er ny.

Artikkel 7 fastsetter tidsfrister for forhåndsvar-
sel ved innførsel. Bestemmelsen viderefører 
hovedsakelig reglene om frist for å avgi forhånds-
varsel ved innførsel i dagens vedlegg I artikkel 4, 
med enkelte språklige og materielle endringer. I 
artikkel 7 nr. I bokstav c er det lagt inn en ny frist-
regel i punkt VI angående varer som ankommer 
ved sjøtransport. Endringen innebærer at avtale-
partene må forhåndsvarsle varer som kommer fra 
Storbritannia og skal inn til avtalepartenes toll-
områder, to timer før ankomst til den første 
anløpshavn i avtalepartenes tollområder.

I artikkel 7 nr. 3 til 6 er det tatt inn regler om 
frister ved innlevering av forhåndsvarsel for post-

operatører og ekspresselskaper, jf. de nye kravene 
til forhåndsvarsel for disse aktørene etter artikkel 
3. Detaljene i forhåndsvarslene skal i utgangs-
punktet leveres så tidlig som mulig, og senest før 
varene lastes om bord på flyet for transport til toll-
området. Etter ICS2 fase 2 vil kravene til hvilke 
detaljer som skal leveres, utvides. Tilleggs-
detaljene skal leveres i henhold til fristen i artik-
kel 7 nr. 2.

Av artikkel 7 nr. 11 fremgår det at fristene ikke 
skal gjelde i tilfeller av force majeure, mens det av 
artikkel 7 nr. 12 fremgår at fristene nevnt i nr. 1–
10, ikke skal gjelde dersom det er fastsatt noe 
annet i internasjonale avtaler om sikkerhet mel-
lom en avtalepart og tredjeland.

Artikkel 8 angir kravene til risikovurderinger 
og -kontroller av forhåndsvarsel ved innførsel. 
Bestemmelsen er ny.

Artikkel 8 nr. 1 fastsetter at risikovurderinger 
som hovedregel skal foretas før varens ankomst 
til tollområdet. Som unntak fra dette skal 
risikovurderinger av varer i flytransport utføres så 
snart minimumsdatasettet for deklarasjonen for 
inngående forhåndsvarsel omhandlet i artikkel 7 
nr. 3 og 4, er mottatt.

Artikkel 8 nr. 2 til 9 gir detaljerte regler om 
hvem som er ansvarlig for å utføre risikovurde-
ringer i hvilke tilfeller, og angir krav til hvordan og 
på hvilket grunnlag risikovurderingene skal 
utføres. Den fastsetter også plikt til å gjøre opplys-
ninger som mottas i forbindelse med forhånds-
varsling, tilgjengelig for andre avtaleparters toll-
myndigheter. Videre fastsetter den plikt til å 
varsle andre avtaleparters tollmyndigheter om 
identifiserte risikoer og om utfallet av risikovurde-
ringen. Den fastsetter også at første innpas-
seringstollsted skal treffe umiddelbare tiltak ved 
varens ankomst dersom en forsendelse utgjør en 
trussel av en slik art at dette kreves.

Etter artikkel 8 nr. 10 kan varer frigis så snart 
risikovurderinger er gjennomført og eventuelle 
nødvendige tiltak er truffet.

Etter artikkel 8 nr. 11 skal det utføres en ny 
risikovurdering dersom detaljene i et inngående 
forhåndsvarsel endres, og da som utgangspunkt 
umiddelbart etter endring.

Artikkel 9 angir muligheten for at flere perso-
ner kan inngi opplysninger til et forhåndsvarsel 
ved innførsel, og fastsetter ansvarsfordeling i slike 
tilfeller. Bestemmelsen er ny.

Artikkel 10 fastslår hvilke tollmyndigheter 
som skal være ansvarlige for å utføre risikovurde-
ringer ved innførsel av varer på sjøgående fartøy 
eller luftfartøy som blir omdirigert til en annen 
avtaleparts tollområde. Bestemmelsen er ny.
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Avdeling II gjelder tekniske ordninger for 
importkontrollsystemet ICS2

Artikkel 11 angir hva ICS2 skal bestå av og hva 
systemet skal benyttes til. ICS2 skal ha et felles 
grensesnitt for næringslivet og en fellestjeneste 
for forhåndsvarsling. Norge skal utvikle et system 
for håndtering av data for inngående forhånds-
varsling som en nasjonal komponent i Norge. 
ICS2 skal benyttes for å levere, prosessere og 
lagre opplysninger som inngis gjennom forhånds-
varsel eller annen deklarasjon som trer i stedet for 
et forhåndsvarsel, til å sende forespørsel om end-
ring og underkjennelse av innsendt informasjon, 
til å kommunisere med næringslivet og til å motta, 
prosessere og lagre risikoinformasjon, mv. ICS2 
skal også benyttes for å overvåke at avtalepartene 
overholder sine forpliktelser i henhold til avtalen.

Artikkel 12 fastsetter krav til utvikling, vedlike-
hold og testing av ICS2. Bestemmelsen er ny. 
Bestemmelsen fastsetter at avtalepartene er 
ansvarlige for å utvikle, teste, iverksette og ved-
likeholde sine komponenter i ICS2. Avtalepartene 
skal sørge for uavbrutt drift i de elektroniske 
systemene. Avtalepartene kan gjøre endringer i 
sine systemer, men skal i slike tilfeller varsle den 
andre avtaleparten om dette. Ved midlertidig feil i 
ICS2, skal planen for virksomhetskontinuitet fast-
satt av avtalepartene, få anvendelse. Videre skal 
EU støtte Norge i bruken av de felles komponen-
tene i ICS2 gjennom å stille til rådighet egnet opp-
læringsmateriell.

Artikkel 13 fastsetter at det skal benyttes et 
felles system for autorisering av tilganger til de 
ulike systemene i ICS2, Uniform User Manage-
ment and Digital Signature platform (UUM&DS). 
Bestemmelsen er ny. Bestemmelsen angir at 
UUM&DS-plattformen skal benyttes for autorise-
ring av tilganger for autoriserte økonomiske fore-
tak og for tollmyndighetenes tjenestepersoner. 
Den angir videre hva plattformen skal bestå av og 
hvordan den skal settes opp.

Artikkel 14 fastsetter hvem som eier, skal ha 
tilgang til og kan behandle dataene som utveksles 
i ICS2. Videre angir den kravene til beskyttelse av 
dataene og sikring av kompatibilitet mellom data 
lagret i nasjonale komponenter og felles kompo-
nenter.

Artikkel 15 fastsetter avtalepartenes roller 
relatert til behandlingen av personopplysninger. 
Norge og EUs medlemsland skal ha rollen som 
behandlingsansvarlig, mens EU-kommisjonen 
som hovedregel skal ha rollen som databehandler 
i henhold til kravene i forordning 2018/1725.

Artikkel 16 fastsetter EFTA-representanters 
rett til deltakelse i utvikling, vedlikehold og for-

valtning av ICS2. Bestemmelsen er ny. Artikkelen 
fastslår at EU skal gjøre det mulig for eksperter 
fra de berørte EFTA-statene å delta som observa-
tører ved utvikling, vedlikehold og forvaltning av 
ICS2, samt på møter i ekspertgruppen for toll-
spørsmål og i respektive arbeidsgrupper.

Avdeling III gjelder finansielle forpliktelser.
Artikkel 17 fastsetter finansieringsordningene 

for utvikling og drift av ICS2. EU-kommisjonen 
skal utvikle, teste, innføre, forvalte og drifte de 
sentrale ICS2-komponentene, mens Norge skal 
utvikle, teste, innføre, forvalte og drifte de nasjo-
nale komponentene. Norge skal selv bære kostna-
dene for dette. Norge forplikter seg også til å 
dekke deler av kostnadene for utvikling og drift av 
felleskomponentene som EU har ansvar for, inklu-
dert kostnader som allerede er påløpt før Norges 
tilslutning til avtalen. Videre fastsettes prose-
dyrene for fakturering og betaling av kostnadene, 
samt partenes adgang til å suspendere anvendelse 
av avtalen dersom den ikke oppfylles.

Avdeling IV gjelder forhåndsvarsel ved 
utførsel av varer.

Artikkel 18 angir krav til form og innhold på for-
håndsvarsel ved utførsel. Artikkelen viderefører 
reglene for forhåndsvarsel ved utførsel i vedlegg 1, 
artikkel 1 med enkelte språklige endringer.

Artikkel 19 gjør en rekke unntak fra plikten til 
forhåndsvarsel ved utførsel. Artikkelen videre-
fører reglene for forhåndsvarsel ved utførsel i ved-
legg 1 artikkel 2, med enkelte språklige og materi-
elle endringer. Det gjøres ikke lenger unntak for 
sendinger med verdi under EUR 22. Også unn-
taket for varer i regulær shippingvirksomhet serti-
fisert etter prosedyrene i EU-regelverket (article 
313b of Regulation (EEC) No. 2454/93), er fjer-
net. Bestemmelsen det var vist til i EU-regelverket 
er ikke i kraft lenger, og har uansett ikke vært 
aktuell fordi Norge ikke har hatt noen slik sertifi-
seringsordning.

Videre er det nytt at det gjøres unntak for varer 
som sendes fra avtalepartenes tollområder til span-
ske Ceuta og Melilla, kommunen Livigno i Italia og 
de sveitsiske tollenklavene Samnaun og Sampuoir. 
Unntaket for varer som sendes til Helgoland, Repu-
blikken San Marino og Vatikanstaten videreføres. 
Disse områdene inngår i utgangspunktet ikke i 
EUs eller Sveits’ tollområde. Det gjøres også unn-
tak for innbo og løsøre som definert i de respektive 
avtalepartenes lovgivning, forutsatt at transporten 
ikke utføres under en transportavtale. Det gjøres 
videre unntak for varer som er fraktet inn i avtale-
partenes tollområder, men som er blitt avvist av 
den ansvarlige tollmyndigheten og umiddelbart 
returnert til eksportlandet.
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I artikkel 19 bokstav k er det gjort unntak for 
varer som transporteres under NATOs formular 
302 fastsatt i avtalen mellom partene i traktaten 
for det nordatlantiske område om status for deres 
styrker, undertegnet i London 19. juni 1951. Det 
er lagt til at unntaket også gjelder for varer som 
transporteres under EUs formular 302 fastsatt i 
artikkel 1 nr. 51 i delegert kommisjonsforordning 
(EU) 2015/2446.

Det er også lagt til et nytt unntak for varer som 
transporteres på fartøyer som seiler mellom avta-
lepartenes havner uten mellomanløp i havner 
utenfor avtalepartenes tollområder. Det samme 
unntaket gjelder for varer som transporteres på 
luftfartøyer som flyr mellom avtalepartenes luft-
havner uten mellomanløp i lufthavner utenfor 
avtalepartenes tollområder.

Artikkel 20 bestemmer hvor et forhåndsvarsel 
ved utførsel av varer skal leveres. Bestemmelsen 
viderefører gjeldende vedlegg I artikkel 3 pkt. 2 
og 3, med enkelte språklige og materielle 
endringer. Utgående forhåndsvarsel skal som 
hovedregel avgis til tollmyndighetene hvor forma-
litetene for utførsel av varer til tredjeland gjen-
nomføres, dvs. i det landet hvor varene sendes fra. 
I artikkel 20 nr. 3 er det gjort en endring for til-
feller av indirekte eksport, det vil si hvor sendin-
ger utføres fra en av avtalepartenes tollområde via 
et annet tollområde som ikke er underlagt en 
transitteringsprosedyre. For slik indirekte eks-
port skal forhåndsvarsel gis til tollstedet i det lan-
det hvor varene utføres til et tredjeland, dvs. det 
landet varene sendes via. Dette er i samsvar med 
dagens praksis i Norge.

Artikkel 21 angir tidsfrister for forhånds-
varsel ved utførsel. Bestemmelsen viderefører i 
all hovedsak gjeldende regler om frister for leve-
ring av forhåndsvarsel ved utførsel i vedlegg 1, 
artikkel 4 i gjeldende avtale, men med enkelte 
språklige og materielle endringer. I stedet for en 
henvisning til unionsretten er fristene nå inntatt i 
fulltekst. Artikkel 21 pkt. 1 angir de konkrete 
fristene. Artikkel 21 nr. 3 fastsetter at fristene 
ikke skal gjelde i tilfeller av force majeure. Av 
artikkel 21 nr. 4 fremgår det at hver avtalepart 
under visse forutsetninger og begrenset til sær-
lige tilfeller, selv kan fastsette frister for for-
håndsvarsel.

8 Vedlegg II til protokoll 10 om 
autorisert økonomisk operatør

Vedlegg II om autorisering av foretak består av 
avdelingene I-IV.

Avdeling I gjelder retningslinjer og vilkår for 
autorisering av foretak (AEO-ordningen)

Artikkel 1 inneholder generelle bestemmelser. 
Bestemmelsen er en delvis videreføring av gjel-
dende vedlegg II artikkel 1. Prosedyreregler for 
AEO-godkjenning i tidligere annet og tredje ledd 
er fjernet. Bestemmelsen inneholder nå kun en 
overordnet gjengivelse av de fire vilkårene inntatt 
i artikkel 2 til 5.

Artikkel 2 angir vilkår om at tidligere krav fra 
tollmyndighetene må være tilfredsstillende opp-
fylt. Bestemmelsen er en delvis videreføring av 
vedlegg 2 artikkel 2 i gjeldende avtale. I henhold 
til bestemmelsen kan et foretak eller ansatte i 
visse angitte posisjoner i foretaket ikke ha begått 
alvorlige eller gjentatte brudd på toll-, skatte- eller 
avgiftslovgivningen relatert til vedkommendes 
økonomiske aktivitet i løpet av de tre siste årene. 
At det ikke kan foreligge brudd på skatte- og 
avgiftslovgivningen er nytt, men i samsvar med 
gjeldende regulering i Norge, jf. tollforskriften 
§ 3-1-21 annet ledd. Det er videre gjort enkelte 
språklige endringer i bestemmelsen.

Artikkel 3 angir vilkår om tilfredsstillende sys-
tem for forvaltning av regnskaper og transport-
opplysninger. Bestemmelsen er en delvis viderefø-
ring av vedlegg 2 artikkel 3 i gjeldende avtale. I 
artikkel 3 nr. 1 bokstav a er det tatt inn et vilkår 
om at søker må føre et register over data som sør-
ger for et revisjonsspor fra det øyeblikk data 
registreres. Det er videre gjort enkelte språklige 
endringer i bestemmelsen.

Artikkel 4 angir vilkår om økonomisk solvens. 
Bestemmelsen er hovedsakelig en videreføring av 
gjeldende vedlegg II artikkel 4, med en mer utfyl-
lende beskrivelse av hva som skal regnes som 
økonomisk solvens. Det er videre gjort enkelte 
språklige endringer i bestemmelsen.

Artikkel 5 angir vilkår om tilstrekkelige sikker-
hets- og trygghetsstandarder. Bestemmelsen er 
en delvis videreføring av gjeldende vedlegg II 
artikkel 5. Enkelte av bestemmelsens vilkår er 
utdypet, i tillegg til at det er tatt inn flere nye vil-
kår. Videre er det gjort enkelte endringer i hvil-
ken betydning andre typer sikkerhets- og trygg-
hetssertifikater skal ha for vurderingen av om vil-
kåret om tilstrekkelige sikkerhets- og trygghets-
standarder i artikkel 5 er oppfylt.

Avdeling II gjelder lettelser for autoriserte 
foretak.

Artikkel 6 slår fast hvilke lettelser som kan gis 
autoriserte foretak knyttet til innholdet i forhånds-
varsler. Lettelsene er endret fra gjeldende avtale. 
Dersom en AEO leverer et forhåndsvarsel ved 
utførsel i form av en tolldeklarasjon eller gjen-
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utførselsdeklarasjon, skal det ikke kreves andre 
detaljer enn de som inngår i disse deklarasjonene.

Artikkel 7 slår fast hvilke lettelser som kan gis 
autoriserte foretak tilknyttet risikovurderinger og 
kontroll. Artikkelen er ny, men er i stor grad en 
videreføring av tredje og fjerde punkt i vedlegg 2 
artikkel 6 i gjeldende avtale. I artikkel 7 nr. 1 frem-
går det at AEO-er skal være gjenstand for færre 
fysiske og dokumentbaserte kontroller enn andre 
foretak.

I artikkel 7 nr. 2 er det fastsatt at dersom en 
AEO har levert et forhåndsvarsel, skal tollmyndig-
hetene varsle AEO-en dersom varen plukkes ut til 
fysisk kontroll. Varslingen skal skje før varene 
ankommer tollområdet til avtalepartene.

Artikkel 7 nr. 3 fastslår at eventuelle kontroller 
av AEO-er skal ha prioritet. På forespørsel fra en 
AEO kan kontrollene utføres et annet sted enn 
stedet hvor varer må fremlegges for tollmyndig-
hetene.

Artikkel 8 gjelder unntak fra lettelsene for 
autoriserte foretak. Bestemmelsen er ny. Artikke-
len fastsetter at lettelsene som en AEO har krav 
på etter artikkel 6 og 7, ikke gjelder eventuelle 
tollsikkerhetstiltak knyttet til spesifikke forhøyede 
trusselnivåer eller kontrollforpliktelser fastsatt i 
annet regelverk.

Avdeling III gjelder suspensjon, annullering og 
tilbakekall av autoriseringer.

Artikkel 9 angir i hvilke tilfeller ansvarlig toll-
myndighet skal suspendere en tildeling av AEO-
status. Bestemmelsen er en videreføring av gjel-
dende vedlegg II artikkel 7, med enkelte språklige 
endringer.

Artikkel 10 gjelder annullering av en AEO-
status. Bestemmelsen er ny. Bestemmelsen fast-
setter at en innvilget autorisasjon annulleres der-
som beslutningen bygger på feil eller ufullstendig 
informasjon, det ville ha blitt fattet en annen 
beslutning dersom informasjonen ikke var feil 
eller ufullstendig, og foretaket kan klandres for 
dette.

Artikkel 11 gjelder tilbakekall av en AEO-
status. Bestemmelsen er en videreføring av gjel-
dende vedlegg 2 artikkel 8. Det er gjort enkelte 
mindre språklige endringer i bestemmelsen.

Avdeling IV gjelder utveksling av informasjon 
knyttet til AEO-ordningen.

Artikkel 12 slår fast hvordan utveksling av opp-
lysninger om autoriserte foretak mellom avtale-
partene skal skje. Bestemmelsen er en videre-
føring av vedlegg II artikkel 9 i gjeldende avtale. 
Det er gjort enkelte språklige endringer i bestem-
melsen, slik at den skal samsvare med tilsvarende 
bestemmelse i unionsretten.

9 Forholdet til norsk rett

For å gjennomføre EØS-komiteens beslutning om 
endring av protokoll 10 kapittel IIa med vedlegg 
er det ikke nødvendig med lovendring, men det 
skal gjøres endringer i forskrift 17. desember 2008 
nr. 1502 (tollforskriften), jf. lov av 21. desember 
2007. nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 3-1 
sjette ledd.

10 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Tilpasningene til ICS2 for å sikre at Norge til-
fredsstiller de skjerpede kravene i EUs nye toll-
sikkerhetsregelverk, medfører vesentlige mer-
kostnader for Tolletaten. Utover kostnader for 
etablering av nødvendig systemstøtte, vil en ope-
rasjonalisering av ICS2 medføre kostnader knyt-
tet til investeringer i maskinvare og lagringskapa-
sitet, etablering og drift av en døgnbemannet 
funksjon for behandling av og beslutninger knyt-
tet til forhåndsvarsler, dekning av en andel av 
EUs investerings- og driftskostnader for felles-
komponenter, samt kostnader for meldingstrafikk 
mellom EU og Norge. Endringene i tollsikker-
hetsavtalen og ICS2 forutsetter samarbeid med 
andre myndigheter, spesielt luftfartsmyndighet 
(Luftfartstilsynet) og kontraterrormyndighet 
(PST). Også tilsynsmyndigheter som Direkto-
ratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 
Miljødirektoratet, Utenriksdepartementet og 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) er 
aktuelle samarbeidspartnere i risikovurderings-
arbeidet knyttet til sikkerhet og trygghet, som for 
vareførsel og restriksjoner generelt. Tilpas-
ningene ventes ikke å medføre merutgifter av 
vesentlig omfang for andre offentlige virksom-
heter enn Tolletaten.

Tolletatens kostnader knyttet til den nye avta-
len dekkes innenfor kostnadsrammen for etatens 
Treff-satsing. Som en følge av tilpasningene til 
ICS2, ble kostnadsrammen ifm. behandlingen av 
statsbudsjettet for 2021 økt med 183,8 mill. kro-
ner, ref. omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Finans-
departementet. De varige drifts- og forvalt-
ningskostnadene er noe usikre, men det legges til 
grunn at de vil ligge i størrelsesorden 35–40 mill. 
kroner årlig. Kostnadene håndteres som en del av 
Treff-systemets samlede driftskostnader.

Næringslivet vil også måtte regne med noen 
kostnader som følge av EØS-endringen. Dette 
gjelder særlig aktørene som berøres av at unn-
taket for forhåndsvarsel ved innførsel av varer for 
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ekspressendinger under EUR 22 og postsendin-
ger, fjernes. Næringslivets kostnader anses i 
hovedsak å være begrenset til en investeringsfase. 
Det har vært dialog med berørte myndigheter og 
næringslivet i forkant av og underveis i avtale-
forhandlingene.

11 Konklusjon og tilrådning

De beskrevne endringene i EØS-avtalens proto-
koll 10 er nødvendige for at Norge skal forbli inn-
lemmet i EUs sikkerhetsområde og unngå 
begrensninger i samhandelen med EU. 
Endringene bidrar til at norske tollmyndigheter 
oppnår bedre kontroll med vareførselen, styrker 
datautvekslingen mellom tolladministrasjonene i 
sikkerhetsområdet og gir bedre grunnlag for å 

avdekke mulige trusler rettet mot helse, miljø og 
sikkerhet.

Finansdepartementet tilrår deltakelse i en 
beslutning i EØS-komiteen om endring av proto-
koll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og 
formaliteter i forbindelse med godstransport. 
Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-
komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-
avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i 
forbindelse med godstransport.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med gods-
transport, i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning 
i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 
i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og 

formaliteter i forbindelse med godstransport

I

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-
avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport.
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Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. […] av […] om endring 
av EØS-avtalens protokoll 10 om forenkling av kontroll 

og formaliteter i forbindelse med godstransport

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:
1) De relevante bestemmelsene i rådsforordning 

(EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om inn-
føring av Fellesskapets tollkodeks1 og kommi-
sjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 om visse 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforord-
ning (EØF) nr. 2913/92 om innføring av Fel-
lesskapets tollkodeks2 er erstattet av de rele-
vante bestemmelsene i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. okto-
ber 2013 om fastsettelse av Unionens toll-
kodeks3, delegert kommisjonsforordning 
(EU) 2015/2446 av 28. juli 2015 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
952/2013 om fastsettelse av nærmere regler 
om visse bestemmelser i Unionens tollkodeks4

og Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) 2015/2447 av 24. november 2015 om fast-
settelse av nærmere regler for gjennomføring 
av visse bestemmelser i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 952/2013 om fast-
settelse av Unionens tollkodeks5.

2) EUs regelverk om tollsikkerhetstiltak er blitt 
endret, særlig ved Kommisjonens gjennom-
føringsbeslutning (EU) 2019/2151 av 13. 
desember 2019 om opprettelse av arbeids-
programmet knyttet til utvikling og innføring 
av de elektroniske systemene som er omhand-
let i Unionens tollkodeks6.

3) Bestemmelsene i protokoll 10 til EØS-avtalen 
skal tilpasses endringene i EUs regelverk for å 
sikre et tilsvarende nivå av sikkerhet.

4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske 
personer i forbindelse med behandling av per-
sonopplysninger og om fri utveksling av slike 
opplysninger samt om oppheving av direktiv 
95/46/EF (generell personvernforordning)7

ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komi-
teens beslutning nr. 154/20188.

5) Denne EØS-komitébeslutning bør ikke få 
anvendelse for Island og Liechtenstein. Den 
kan imidlertid åpnes for disse landene ved en 
ny beslutning.

6) EØS-avtalens protokoll 10 bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

EØS-avtalens protokoll 10 endres som angitt i ved-
legget til denne beslutning.

Artikkel 2

1. Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at 
alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 
103 nr. 1 er inngitt9. Den får anvendelse fra 
15. mars 2021.

2. I påvente av meddelelsene nevnt i nr. 1 skal 
Den europeiske union og Norge gi denne 
beslutning midlertidig anvendelse fra 15. mars 
2021.

1 EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1.
2 EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1.
3 EUT L 269 av 10.10.2013, s. 1.
4 EUT L 343 av 29.12.2015, s. 1.
5 EUT L 343 av 29.12.2015, s. 558.
6 EUT L 325 av 16.12.2019, s. 168.

7 EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1. 
8 EUT L 183 av 19.7.2018, s. 23, og EØS-tillegget nr. 46 av 

19.7.2018, s. 1.
9 [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsretts-

lige krav angitt.]
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Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende.

Utferdiget i Brussel […]

For EØS-komiteen
Formann
[…]

EØS komiteens -
sekretærer
[…]

Vedlegg

1. I EØS-avtalens protokoll 10 kapittel IIa (TOLL-
SIKKERHETSTILTAK) skal artikkel 9a til 9g 
lyde:

Kapittel IIa

Tollsikkerhetstiltak

Artikkel 9a

Definisjoner

I dette kapittelet menes med
a) «risiko» sannsynligheten for og konsekven-

sene av at det inntreffer en hendelse i for-
bindelse med innførsel, utførsel, transitt og 
sluttbruk av varer som transporteres mel-
lom et av avtalepartenes tollområder og 
tredjeland, og tilstedeværelse av varer som 
ikke er i fri omsetning, og som utgjør en 
trussel mot avtalepartenes sikkerhet og 
trygghet, mot folkehelsen, miljøet eller for-
brukerne,

b) «risikohåndtering» systematisk identifika-
sjon av en risiko og gjennomføring av alle 
tiltak som er nødvendige for å begrense 
den. Dette omfatter bl.a. innsamling av data 
og opplysninger, risikoanalysering og -vur-
dering, fastsettelse og iverksettelse av tiltak 
og regelmessig kontroll av og tilsyn med 
prosessen og resultatene av denne basert 
på kilder og strategier definert av avtalepar-
tene eller internasjonalt,

c) «brevforsendelse» brev, postkort, brev i 
punktskrift og trykksaker som ikke er 
import- eller eksportavgiftspliktige,

d) «ekspressforsendelse» en forsendelse 
sendt av eller under ansvaret til en integrert 
tjeneste med rask/tidsavgrenset innsam-

ling, transport, tollklarering og levering av 
pakker med sporing av hvor de befinner 
seg og kontroll over dem i hele leverings-
forløpet,

e) «varer i postforsendelse» andre varer enn 
brevforsendelser som inngår i en post-
pakke, og som sendes under ansvaret til 
eller av en operatør etablert i og utpekt av 
en avtalepart til å levere de internasjonale 
tjenestene underlagt Verdenspostkonven-
sjonen vedtatt 10. juli 1984 under ledelse av 
De forente nasjoner, og som sendes i sam-
svar med bestemmelsene i nevnte konven-
sjon,

f) «tolldeklarasjon» det dokumentet der en 
person angir, i foreskreven form og på fore-
skreven måte, at vedkommende ønsker å 
underlegge varer en gitt tollprosedyre, 
eventuelt med angivelse av eventuelle sær-
ordninger som skal anvendes,

g) «deklarasjon for midlertidig lager» det 
dokumentet der en person angir, i fore-
skreven form og på foreskreven måte, at 
varer er i midlertidig lager.

Artikkel 9b

Generelle bestemmelser om sikkerhet og 
trygghet

1. Avtalepartene skal innføre og anvende på 
transport av varer til og fra tredjeland de 
tollsikkerhetstiltakene som er fastsatt i 
dette kapittelet, og på den måten sørge for 
et likeverdig sikkerhets- og trygghetsnivå 
ved sine ytre grenser.

2. Avtalepartene skal ikke anvende tollsikker-
hetstiltakene som er fastsatt i dette kapitte-
let, på transport av varer mellom avtale-
partenes tollområder.

3. Før avtalepartene inngår en avtale med et 
tredjeland på områder som omfattes av 
dette kapittelet, skal de rådføre seg med 
hverandre for å sikre samsvar med denne 
avtalen, særlig dersom den foreslåtte avta-
len inneholder bestemmelser som avviker 
fra tollsikkerhetstiltakene som er fastsatt i 
dette kapittelet.

Artikkel 9c

Deklarasjoner før innførsel og utførsel av 
varer

1. For sikkerhets- og trygghetsformål skal 
varer som innføres til avtalepartenes toll-
områder fra tredjeland, omfattes av en 



2020–2021 Prop. 90 S 19
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og 

formaliteter i forbindelse med godstransport
deklarasjon for inngående forhåndsvarsel, 
med unntak av varer som transporteres på 
transportmidler som bare passerer gjen-
nom tollområdenes territorialfarvann eller 
luftrom uten å stoppe innenfor disse områ-
dene.

2. For sikkerhets- og trygghetsformål skal 
varer som utføres fra avtalepartenes toll-
områder og som er bestemt for tredjeland, 
omfattes av en deklarasjon for utgående for-
håndsvarsel, med unntak av varer som 
transporteres på transportmidler som bare 
passerer gjennom tollområdenes territorial-
farvann eller luftrom uten å stoppe innenfor 
disse områdene.

3. Deklarasjonen for inngående eller utgå-
ende forhåndsvarsel skal avgis før varene 
føres inn til eller ut av avtalepartenes toll-
områder.

4. Dersom det skal avgis en deklarasjon for 
inngående eller utgående forhåndsvarsel 
for varer som føres inn til eller ut av avtale-
partenes tollområder, og denne deklarasjo-
nen ikke er avgitt, skal en av personene 
omhandlet i nr. 5 eller 6 umiddelbart avgi 
en slik deklarasjon eller, dersom tollmyn-
dighetene tillater det, i stedet avgi en tollde-
klarasjon eller en deklarasjon for midlerti-
dig lager som minst skal inneholde de detal-
jene som kreves i en deklarasjon for inngå-
ende eller utgående forhåndsvarsel. I slike 
tilfeller skal tollmyndighetene gjennomføre 
risikoanalysen for sikkerhets- og trygghets-
formål av disse varene på grunnlag av toll-
deklarasjonen eller deklarasjonen for mid-
lertidig lager.

5. Hver avtalepart skal fastsette hvilke perso-
ner som er ansvarlige for å avgi deklarasjo-
ner for utgående forhåndsvarsel, samt de 
ansvarlige myndighetene som de skal avgis 
til.

6. Deklarasjonen for inngående forhånds-
varsel skal avgis av transportøren.

Uten hensyn til transportørens forplik-
telser kan deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel i stedet avgis av en av følgende 
personer:
a) Importøren eller mottakeren eller en 

annen person i hvis navn eller på hvis 
vegne transportøren opptrer.

b) Enhver person som kan framlegge eller 
få framlagt de aktuelle varene på første 
innpasseringstollsted.

I særlige tilfeller der alle detaljene i deklara-
sjonen for inngående forhåndsvarsel som 

kreves for å gjennomføre risikoanalysen for 
sikkerhets- og trygghetsformål, ikke kan 
framlegges av personene nevnt i første 
ledd, kan det kreves at andre personer som 
innehar disse detaljene og de nødvendige 
rettighetene for å framlegge dem, fram-
legger disse detaljene.

Enhver person som avgir detaljene i de-
klarasjonen for inngående forhåndsvarsel, 
skal være ansvarlig for de detaljene som 
vedkommende avgir.

7. Som unntak fra nr. 6 skal hver avtalepart, 
fram til datoene for iverksettelse av det 
elektroniske systemet omhandlet i artikkel 
1 nr. 1 i vedlegg I, fastsette hvilke personer 
som skal avgi deklarasjonen for inngående 
forhåndsvarsel, framgangsmåten for å avgi 
den, for å utveksle opplysninger knyttet til 
den og for å anmode om endring eller ugyl-
diggjøring av den.

8. Avtalepartenes tollmyndigheter kan fast-
sette i hvilke tilfeller en tolldeklarasjon eller 
en deklarasjon for midlertidig lager kan 
brukes som en deklarasjon for inngående 
eller utgående forhåndsvarsel, forutsatt at
a) tolldeklarasjonen eller deklarasjonen 

for midlertidig lager inneholder alle 
detaljene som kreves for en deklarasjon 
for inngående eller utgående forhånds-
varsel, og

b) den erstattende deklarasjonen avgis til 
det ansvarlige tollstedet for avgivelse av 
deklarasjonen for inngående eller utgå-
ende forhåndsvarsel før utløpet av fris-
ten.

9. I vedlegg I fastsettes følgende:
– Det elektroniske systemet knyttet til 

deklarasjonen for inngående forhånds-
varsel.

– Krav til form på og innhold i deklarasjo-
nen for inngående eller utgående for-
håndsvarsel.

– Unntakene fra plikten til å avgi deklara-
sjoner for inngående eller utgående for-
håndsvarsel.

– Stedet der deklarasjonen for inngående 
eller utgående forhåndsvarsel skal avgis.

– Fristene for å avgi deklarasjonen for inn-
gående eller utgående forhåndsvarsel.

– De tekniske bestemmelsene om de 
elektroniske systemene som brukes til 
å avgi deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel.

– Finansieringsordningene som gjelder 
ansvar, forpliktelser og forventninger 
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etter gjennomføring og drift av import-
kontrollsystem 2 (ICS2).

– Eventuelle andre bestemmelser som er 
nødvendige for å sikre anvendelsen av 
denne artikkelen.

Artikkel 9d

Autorisert økonomisk operatør

1. En avtalepart skal, med forbehold om krite-
riene fastsatt i vedlegg II til denne avtalen, 
gi status som «autorisert økonomisk opera-
tør» for sikkerhetsformål til enhver økono-
misk operatør som er etablert i avtale-
partens tollområde.

Autoriserte økonomiske operatører 
skal kunne dra fordel av lettelser med hen-
syn til sikkerhetsrelaterte tollkontroller.

Med forbehold om reglene og vil-
kårene fastsatt i nr. 2 skal status som auto-
risert økonomisk operatør gitt av en 
avtalepart anerkjennes av den andre 
avtaleparten, uten at det berører tollkon-
troller, særlig med henblikk på gjennom-
føring av avtaler med tredjeland der det 
fastsettes ordninger for gjensidig aner-
kjennelse av status som autorisert økono-
misk operatør.

2. I vedlegg II fastsettes følgende:
– Reglene for å gi status som autorisert 

økonomisk operatør, særlig kriteriene 
for å gi slik status og vilkårene for å 
anvende dem.

– Hvilke lettelser som skal gis.
– Reglene for å suspendere, oppheve og 

tilbakekalle en status som autorisert 
økonomisk operatør.

– Ordningene for å utveksle opplysninger 
mellom avtalepartene om deres autori-
serte økonomiske operatører.

– Eventuelle andre tiltak som er nødven-
dige for anvendelsen av denne artikke-
len.

Artikkel 9e

Sikkerhets- og trygghetsrelaterte toll-
kontroller og sikkerhets- og trygghets-
relatert risikohåndtering

1. Andre sikkerhets- og trygghetsrelaterte 
tollkontroller enn stikkprøvekontroller skal 
primært være basert på en risikoanalyse 
der det brukes elektroniske databehand-
lingsteknikker for å identifisere og evaluere 
risikoene og utarbeide de nødvendige mot-

tiltakene på grunnlag av kriteriene utarbei-
det av avtalepartene.

2. Sikkerhets- og trygghetsrelaterte tollkon-
troller skal gjennomføres i henhold til et fel-
les rammeverk for risikohåndtering som er 
basert på utveksling av risikoinformasjon 
og resultater av risikoanalyser mellom 
avtalepartenes tollmyndigheter. Tollmyn-
digheten i Norge skal gjennom sin del-
takelse i Tollkodekskomiteen omhandlet i 
kapittel 2a artikkel 9h nr. 4 bidra til å fast-
sette felles risikokriterier og -standarder, 
kontrolltiltak og prioriterte kontrollområ-
der tilknyttet detaljene i deklarasjonene for 
inngående eller utgående forhåndsvarsel. 
Kontroller basert på slike opplysninger og 
kriterier skal gjennomføres uten at det 
berører andre tollkontroller.

3. Avtalepartene skal bruke et felles risiko-
håndteringssystem til utveksling av risiko-
relaterte opplysninger, opplysninger om 
gjennomføring av felles risikokriterier og 
-standarder, av felles prioriterte kontrollom-
råder og tollrelatert krisehåndtering samt 
risikoanalyseresultater og kontrollresul-
tater.

4. Avtalepartene skal anerkjenne likeverdig-
heten av sine risikohåndteringssystemer 
knyttet til sikkerhet og trygghet.

5. EØS-komiteen skal treffe eventuelle andre 
tiltak som er nødvendige for anvendelsen 
av denne artikkelen.

Artikkel 9f

Tilsyn med gjennomføringen av toll-
sikkerhetstiltak

1. Felleskomiteen skal fastsette hvordan 
avtalepartene skal føre tilsyn med gjennom-
føringen av dette kapittelet og kontrollere 
om bestemmelsene i dette kapittelet og i 
vedleggene til denne avtalen overholdes.

2. Tilsynet omhandlet i nr. 1 kan gjennom-
føres i form av
– regelmessige vurderinger av gjennomfø-

ringen av dette kapittelet, særlig av like-
verdigheten av tollsikkerhetstiltakene,

– en gjennomgang av kapittelet for å for-
bedre måten det anvendes på, eller for å 
endre bestemmelsene i det, slik at det 
bedre innfrir målene,

– organisering av temamøter mellom 
eksperter fra begge avtaleparter og 
revisjon av administrative prosedyrer, 
inkludert stedlige tilsyn.
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3. Felleskomiteen skal sikre at tiltakene som 
treffes i henhold til denne artikkelen, ikke 
innskrenker økonomiske operatørers ret-
tigheter.

Artikkel 9g

Beskyttelse av taushetsplikt og personvern

Opplysningene som avtalepartene utveksler 
som en del av tiltakene fastsatt i dette kapitte-
let, skal omfattes av den beskyttelsen som gjel-
der taushetsplikt og personopplysninger som 
er definert i gjeldende relevant lovgivning på 
territoriet til mottakende avtalepart.

Disse opplysningene kan ikke videresen-
des til andre personer enn de ansvarlige myn-
dighetene i mottakende avtalepart, og vedkom-
mende myndighet kan heller ikke benytte opp-
lysningene for noe annet formål enn det som er 
fastsatt i denne avtalen.

2. Vedlegg I til EØS-avtalens protokoll 10 skal 
lyde:

Vedlegg I

Deklarasjoner for inngående og utgående 
forhåndsvarsel

Avdeling I

Deklarasjon for inngående forhåndsvarsel

Artikkel 1

Elektronisk system knyttet til deklarasjonen 
for inngående forhåndsvarsel

1. Det elektroniske importkontrollsystemet 2 
(ICS2) skal brukes til å
a) avgi, behandle og lagre detaljene i 

deklarasjonene for inngående for-
håndsvarsel og annen informasjon om 
deklarasjonene, knyttet til risikoanaly-
ser for tollsikkerhets- og trygghetsfor-
mål, herunder støtte for luftfarts-
sikkerheten, og tiltakene som skal 
treffes på grunnlag av resultatene av 
nevnte analyser,

b) utveksle informasjon om detaljene i 
deklarasjonen for inngående forhånds-
varsel og resultatene av risikoanalysen 
av slike deklarasjoner, om annen infor-
masjon som er nødvendig for å gjen-
nomføre nevnte risikoanalyse, og om til-
tak som er truffet på grunnlag av risiko-
analyser, herunder anbefalinger om 
kontrollsteder og resultatene av slike 
kontroller,

c) utveksle informasjon for å føre tilsyn 
med og vurdere gjennomføringen av de 
felles sikkerhets- og trygghetsrisiko-
kriteriene og -standardene og av kon-
trolltiltakene og de prioriterte kontroll-
områdene.

2. Datoene for utviklingen og den sekvensi-
elle iverksettelsen av det elektroniske 
systemet omhandlet i dette vedlegget er 
datoene fastsatt i Unionens tollkodeks-
prosjekt «importkontrollsystem 2» (ICS2) i 
vedlegget til Kommisjonens gjennom-
føringsbeslutning (EU) 2019/215110.

Det forventes at avtalepartene er klare 
samtidig i begynnelsen av iverksettelsespe-
rioden av hver fase. Dersom det anses som 
hensiktsmessig, kan avtalepartene tillate at 
de økonomiske operatørene kobler seg 
gradvis til systemet fram til utgangen av 
iverksettelsesperioden som er fastsatt for 
hver av fasene. Avtalepartene skal offentlig-
gjøre fristene og instruksjonene for økono-
miske operatører på sitt nettsted.

3. Økonomiske operatører skal bruke et har-
monisert grensesnitt for næringslivet som 
er utarbeidet av avtalepartene i fellesskap, 
til avgivelser, anmodninger om endringer, 
anmodninger om kansellering, behandling 
og lagring av detaljene i deklarasjoner for 
inngående forhåndsvarsel, samt til utveks-
ling av tilhørende informasjon med tollmyn-
dighetene.

4. Avtalepartenes tollmyndigheter kan tillate at 
kommersielle informasjonssystemer og 
havne- eller transportinformasjonssystemer 
brukes til å avgi detaljene i deklarasjonen for 
inngående forhåndsvarsel, forutsatt at slike 
systemer inneholder de nødvendige detal-
jene, og at disse detaljene er tilgjengelige 
innenfor fristene omhandlet i artikkel 7.

Artikkel 2

Form på og innhold i deklarasjonen for 
inngående forhåndsvarsel

1. Deklarasjonen for inngående forhåndsvar-
sel og ankomstmeldingen for et sjøgående 

10 Iverksettelsesperiode for fase 1 av ICS2: 15.3.2021–
1.10.2021. Iverksettelsesperiode for fase 2 av ICS2: 
1.3.2023–2.10.2023. Iverksettelsesperiode for fase 3 av 
ICS2: 1.3.2024–1.10.2024. Kommisjonens gjennomførings-
beslutning (EU) 2019/2151 av 13. desember 2019 om opp-
rettelse av arbeidsprogrammet for utvikling og innføring av 
de elektroniske systemene fastsatt i Unionens tollkodeks 
(EUT L 325 av 16.12.2019, s. 168). 
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fartøy eller luftfartøy skal inneholde detal-
jene fastsatt i følgende kolonner i vedlegg B 
til delegert kommisjonsforordning (EU) 
2015/244611:
a) F10–F16
b) F20–F33
c) F40–F45
d) F50 og F51
e) G2
Detaljene i deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel skal være i samsvar med for-
matene, kodene og kardinalitetene fastsatt i 
vedlegg B til Kommisjonens gjennom-
føringsforordning (EU) 2015/244712 og 
skal angis i samsvar med merknadene i 
nevnte vedlegg.

2. Detaljene i deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel kan leveres av forskjellige per-
soner ved at mer enn ett datasett avgis.

3. Det elektroniske systemet omhandlet i nr. 1 
skal brukes til å anmode om endring eller 
kansellering av en deklarasjon for inngå-
ende forhåndsvarsel eller detaljene i denne.

Dersom forskjellige personer anmoder 
om endring eller kansellering av detaljene i 
deklarasjonen for inngående forhåndsvar-
sel, skal hver av disse personene bare 
kunne anmode om endring eller kanselle-
ring av de detaljene som de selv har avgitt.

4. Avtalepartens tollmyndigheter som har 
registrert deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel, skal umiddelbart underrette 
personen som har anmodet om endring 
eller ugyldiggjøring, om sin beslutning om 
å registrere eller avvise den.

Dersom endringene eller kanselle-
ringen av detaljene i deklarasjonen for inn-
gående forhåndsvarsel avgis av en annen 
person enn transportøren, skal tollmyndig-
hetene også underrette transportøren, for-
utsatt at transportøren har anmodet om å 
bli underrettet og har tilgang til det elektro-
niske systemet omhandlet i nr. 1.

5. I samsvar med artikkel 9c nr. 8 i avtalen kan 
avtalepartene fram til datoen for iverk-
settelse av fase 3 av systemet omhandlet i 
artikkel 1 nr. 1 gjennomføre sikkerhets- og 
trygghetsrelaterte risikoanalyser på grunn-
lag av transitteringsdeklarasjonene avgitt i 
det elektroniske transitteringssystemet 
(NCTS) i samsvar med Konvensjonen om 
en felles transitteringsprosedyre13, her-
under utveksling av risikoanalyserelatert 
informasjon mellom de involverte avtale-
partene, for varer som transporteres til 
sjøs, på innlands vannveier, vei og jernbane. 
NCTS er det elektroniske systemet som 
muliggjør kommunikasjon mellom avtale-
partene og mellom avtalepartene og økono-
miske operatører for det formål å avgi 
transitteringsdeklarasjoner, inkludert alle 
detaljer som kreves i en deklarasjon for inn-
gående og utgående forhåndsvarsel og mel-
dingene knyttet til slike varer.

Før iverksettelse av fase 3 av systemet 
omhandlet i artikkel 1 nr. 1 i dette vedlegget 
skal avtalepartene vurdere om tollmyndig-
hetene etter nevnte dato kan fortsette å 
gjennomføre risikoanalysen på grunnlag av 
transitteringsdeklarasjonen som inne-
holder detaljene i en deklarasjon for inngå-
ende forhåndsvarsel avgitt i NCTS14, og 
ved behov endre denne avtalen tilsvarende.

Artikkel 3

Unntak fra plikten til å avgi en deklarasjon for 
inngående forhåndsvarsel

1. Det kreves ikke en deklarasjon for inngå-
ende forhåndsvarsel for følgende varer:
a) Elektrisk kraft.
b) Varer som innføres via rørledning.
c) Brevforsendelser.

11 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2446 av 28. juli 
2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 952/2013 om fastsettelse av nærmere regler for 
visse bestemmelser i Unionens tollkodeks (EUT L 343 av 
29.12.2015, s. 1), sist endret ved delegert kommisjonsfor-
ordning (EU) xxx (EUT L dd.mm.åååå, s. x).

12 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447 
av 24. november 2015 om fastsettelse av nærmere regler 
for gjennomføring av visse bestemmelser i europaparla-
ments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 om fast-
settelse av Unionens tollkodeks (EUT L 343 av 29.12.2015, 
s. 558), sist endret ved Kommisjonens gjennomføringsfor-
ordning (EU) xxx (EUT L dd.mm.åååå, s. x).

13 Konvensjon mellom Det europeiske økonomiske samar-
beidsområdet, Republikken Østerrike, Republikken Fin-
land, Republikken Island, Kongeriket Norge, Kongeriket 
Sverige og Det sveitsiske edsforbund om en felles transitte-
ringsprosedyre av 20. mai 1987 (EFT L 226 av 13.8.1987, 
s. 2, herunder tidligere og fremtidige endringer som felles-
komiteen er blitt enig om ved nevnte konvensjon).

14 NCTS oppgraderes til å omfatte de nye sikkerhetskravene 
fra europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/
2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens toll-
kodeks (EUT L 269 av 10.10.2013, s. 1) sist endret ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/632 av 
17. april 2019 (EUT L 111 av 25.04.2019, s. 54). Iverksettel-
sen av den trinnvise oppdateringen av NCTS er fastsatt i 
vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) 2019/2151.
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d) Varer i postforsendelser i følgende til-
feller:
i) Dersom postforsendelsen transpor-

teres med fly og har en avtalepart 
som endelig bestemmelsessted, 
fram til datoen fastsatt for iverk-
settelse av fase 1 av det elektroniske 
systemet omhandlet i artikkel 1 
nr. 1.

ii) Dersom postforsendelsen transpor-
teres med fly og har et tredjeland/
-territorium som endelig bestem-
melsessted, fram til datoen fastsatt 
for iverksettelse av fase 2 av det elek-
troniske systemet omhandlet i artik-
kel 1 nr. 1.

iii) Dersom postforsendelsen transpor-
teres til sjøs, på innlands vannveier, 
vei eller jernbane, fram til datoen 
fastsatt for iverksettelse av fase 3 av 
det elektroniske systemet omhand-
let i artikkel 1 nr. 1.

e) Varer der en muntlig tolldeklarasjon 
eller kryssing av grensen er tillatt i hen-
hold til reglene fastsatt av avtale-
partene, forutsatt at transporten ikke 
utføres under en transportavtale.

f) Varer i reisendes personlige bagasje.
g) Varer som omfattes av ATA- eller CPD-

carneter, forutsatt at transporten ikke 
utføres under en transportavtale.

h) Varer som er fritatt i henhold til Wien-
konvensjonen av 18. april 1961 om 
diplomatisk samkvem, Wien-konven-
sjonen av 24. april 1963 om konsulært 
samkvem, andre konsulære konven-
sjoner eller New York-konvensjonen 
av 16. desember 1969 om spesialopp-
drag.

i) Våpen og militært utstyr som innføres 
til en av avtalepartenes tollområde av 
myndighetene som er ansvarlige for det 
militære forsvaret av området, i militær 
transport eller transport som drives ute-
lukkende for de militære myndighete-
nes bruk.

j) Følgende varer som innføres til en av 
avtalepartenes tollområde direkte fra 
offshoreinstallasjoner som drives av en 
person som er etablert i tollområdet til 
en av avtalepartene:
i) Varer som inngår i slike offshorein-

stallasjoner som en del av deres kon-
struksjon, reparasjon, vedlikehold 
eller ombygging.

ii) Varer som er brukt til å montere 
eller utruste de nevnte offshore-
installasjonene.

iii) Forsyninger som brukes eller kon-
sumeres på de nevnte offshore-
installasjonene.

iv) Ikke-farlig avfall fra de nevnte off-
shoreinstallasjonene.

k) Varer i forsendelser med en verdi som 
ikke overstiger EUR 22, forutsatt at toll-
myndighetene godtar, med den økono-
miske operatørens samtykke, å gjen-
nomføre en risikoanalyse ved bruk av 
opplysningene som er lagret i eller gis 
av systemet som den økonomiske ope-
ratøren bruker, i følgende tilfeller:
i) Dersom varene er i ekspressforsen-

delser som transporteres med fly, 
fram til datoen fastsatt for iverkset-
telse av fase 1 av det elektroniske 
systemet omhandlet i artikkel 1 nr. 1.

ii) Dersom varene transporteres med 
fly i annet enn post- eller ekspress-
forsendelser, fram til datoen fastsatt 
for iverksettelse av fase 2 av det elek-
troniske systemet omhandlet i artik-
kel 1 nr. 1.

iii) Dersom varene transporteres til 
sjøs, på innlands vannveier, vei eller 
jernbane, fram til datoen fastsatt for 
iverksettelse av fase 3 av det elektro-
niske systemet omhandlet i artikkel 
1 nr. 1.

l) Varer som transporteres under NATOs 
formular 302 fastsatt i avtalen mellom 
partene i traktaten for det nordatlan-
tiske område om status for deres styr-
ker, undertegnet i London 19. juni 1951, 
eller under EUs formular 302 fastsatt i 
artikkel 1 nr. 51 i delegert kommisjons-
forordning (EU) 2015/2446.

m) Varer som innføres til en av avtalepar-
tene fra Ceuta og Melilla, Helgoland, 
Republikken San Marino, Vatikan-
staten, kommunen Livigno og de 
sveitsiske tollenklavene Samnaun og 
Sampuoir.

n) Følgende varer om bord på fartøyer og 
luftfartøyer:
1) Varer som er blitt levert for innarbei-

ding som deler eller tilbehør til 
nevnte fartøyer og luftfartøyer.

2) Varer til drift av motorer, maskiner 
eller annet utstyr i nevnte fartøyer 
eller luftfartøyer.
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3) Matvarer og andre varer som skal 
konsumeres eller selges om bord.

o) Produkter fra havfiske eller andre pro-
dukter hentet opp av havet utenfor 
avtalepartenes tollområder av deres 
fiskefartøyer.

p) Fartøyer, og varene de transporterer, 
som ankommer territorialfarvannet til 
en av avtalepartene kun med det formål 
å ta om bord forsyninger uten å koble 
seg til noen av havnefasilitetene.

q) Innbo og løsøre som definert i de 
respektive avtalepartenes lovgivning, 
forutsatt at transporten ikke utføres 
under en transportavtale.

2. Det skal ikke kreves en deklarasjon for inn-
gående forhåndsvarsel i tilfellene fastsatt i 
en internasjonal avtale inngått mellom en 
avtalepart og et tredjeland om sikkerhet, 
med forbehold for prosedyren fastsatt i 
artikkel 9b nr. 3 i avtalen.

3. Det skal ikke kreves en deklarasjon for inn-
gående forhåndsvarsel i tilfeller der varene 
midlertidig forlater avtalepartenes toll-
områder under transport til sjøs eller med 
fly mellom to punkter i disse tollområdene 
uten å stoppe i et tredjeland.

Artikkel 4

Sted der en deklarasjon for inngående 
forhåndsvarsel skal avgis

1. Deklarasjonen for inngående forhåndsvar-
sel skal avgis til tollstedet som er ansvarlig 
for tilsyn på stedet i tollområdet til en av 
avtalepartene der transportmiddelet som 
frakter varene, ankommer, eller, dersom 
det er relevant, har som bestemmelsessted, 
fra et tredjeland/-territorium, heretter kalt 
første innpasseringstollsted.

2. Dersom deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel avgis ved at det avgis mer enn 
ett datasett eller minimumsdatasettet, skal 
personen som avgir det delvise datasettet 
eller minimumsdatasettet, avgi det til det 
tollstedet som etter det vedkommende kjen-
ner til, bør være første innpasseringstollsted. 
Dersom nevnte person ikke kjenner til det 
stedet i avtalepartenes tollområde der trans-
portmiddelet som transporterer varene, for-
ventes å ankomme først, kan første innpas-
seringstollsted fastsettes på grunnlag av det 
stedet som varene er bestemt for.

3. Avtalepartenes tollmyndigheter kan tillate 
at deklarasjonen for inngående forhånds-

varsel avgis på et annet tollsted, forutsatt at 
det andre tollstedet umiddelbart kommuni-
serer de nødvendige detaljene til eller gjør 
dem elektronisk tilgjengelig for første inn-
passeringstollsted.

Artikkel 5

Registrering av en deklarasjon for inngående 
forhåndsvarsel

1. Tollmyndighetene skal registrere hver 
avgivelse av detaljer i deklarasjonen for 
inngående forhåndsvarsel når den mottas, 
og skal umiddelbart underrette dekla-
ranten eller vedkommendes representant 
om registreringen og oversende et 
masterreferansenummer (MRN) for avgi-
velsen og registreringsdatoen til nevnte 
person.

2. Fra datoen for iverksettelse av fase 2 av det 
elektroniske systemet omhandlet i artikkel 
1 nr. 1 skal tollmyndighetene umiddelbart 
underrette transportøren om registre-
ringen, forutsatt at transportøren har 
anmodet om å bli underrettet og har tilgang 
til nevnte elektroniske system der deklara-
sjonen for inngående forhåndsvarsel er 
avgitt av en annen person enn transpor-
tøren.

Artikkel 6

Avgivelse av en deklarasjon for inngående 
forhåndsvarsel

Dersom ingen av unntakene fra plikten til å 
avgi en deklarasjon for inngående forhåndsvar-
sel i artikkel 10 i avtalen og i artikkel 3 får an-
vendelse, skal detaljene i deklarasjonen for inn-
gående forhåndsvarsel avgis på følgende måte:
a) For varer som transporteres med fly:

i) skal ekspresselskaper avgi minimums-
datasettet for alle forsendelser fra 
datoen for iverksettelse av fase 1 av det 
elektroniske systemet omhandlet i 
artikkel 1 nr. 1,

ii) skal postoperatører avgi minimumsda-
tasettet for alle forsendelser som har en 
avtalepart som endelig bestemmelses-
sted, fra datoen for iverksettelse av fase 
1 av det elektroniske systemet omhand-
let i artikkel 1 nr. 1,

iii) ved å avgi ett eller flere datasett via det 
elektroniske systemet omhandlet i 
artikkel 1 nr. 1 fra datoen for iverk-
settelse av fase 2 av nevnte system.
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b) For varer som transporteres til sjøs, på inn-
lands vannveier, vei og jernbane, ved å avgi 
ett eller flere datasett via det elektroniske 
systemet omhandlet i artikkel 1 nr. 1 fra 
datoen for iverksettelse av fase 3 av nevnte 
system.

Artikkel 7

Frister for å avgi en deklarasjon for 
inngående forhåndsvarsel

1. Dersom varene innføres til avtalepartenes 
tollområder via sjøveien, skal deklarasjo-
nen for inngående forhåndsvarsel avgis 
innen følgende frister:
a) For containerlast, bortsett fra når bok-

stav c) eller d) får anvendelse, senest 24 
timer før varene lastes på fartøyet som 
de skal innføres til avtalepartenes toll-
områder på.

b) For bulklast eller stykkgodslast, bort-
sett fra når bokstav c) eller d) får anven-
delse, senest fire timer før fartøyet 
ankommer første anløpshavn i avtale-
partenes tollområder.

c) Senest to timer før fartøyet ankommer 
første anløpshavn i avtalepartenes toll-
områder ved varer som kommer fra 
noen av følgende steder:
i) Grønland.
ii) Færøyene.
iii) Island.
iv) Havner i Østersjøen, Nordsjøen, 

Svartehavet og Middelhavet.
v) Alle havner i Marokko.
vi) Havner i Det forente kongerike Stor-

britannia og Nord-Irland, med unn-
tak av havner i Nord-Irland, og hav-
ner på Kanaløyene og Man.

d) For transport, bortsett fra når bokstav c) 
får anvendelse, mellom et territorium 
utenfor avtalepartenes tollområder og de 
franske oversjøiske departementer, Aso-
rene, Madeira eller Kanariøyene, der-
som reisen varer i mindre enn 24 timer, 
senest to timer før ankomst i første 
anløpshavn i avtalepartenes tollområder.

2. Dersom varene innføres til avtalepartenes 
tollområder med fly, skal alle detaljene i 
deklarasjonen for inngående forhåndsvar-
sel avgis så snart som mulig og i alle tilfeller 
innen følgende frister:
a) For flygninger som varer i mindre enn 

fire timer, senest innen tidspunktet for 
luftfartøyets faktiske avgang.

b) For andre flygninger senest fire timer 
før luftfartøyet ankommer første luft-
havn i avtalepartenes tollområder.

3. Fra datoen for iverksettelse av fase 1 av det 
elektroniske systemet omhandlet i artikkel 
1 nr. 1 skal postoperatører og ekspressel-
skaper avgi minst minimumsdatasettet for 
deklarasjonen for inngående forhåndsvar-
sel så snart som mulig og senest før varene 
lastes på det luftfartøyet som de skal inn-
føres til avtalepartenes tollområder på.

4. Fra datoen for iverksettelse av fase 2 av det 
elektroniske systemet omhandlet i artikkel 
1 nr. 1 skal andre økonomiske operatører 
enn postoperatører og ekspresselskaper 
avgi minst minimumsdatasettet for deklara-
sjonen for inngående forhåndsvarsel så 
snart som mulig og senest før varene lastes 
på det luftfartøyet som de skal innføres til 
avtalepartenes tollområder på.

5. Fra datoen for iverksettelse av fase 2 av det 
elektroniske systemet omhandlet i artikkel 
1 nr. 1, dersom bare minimumsdatasettet 
for deklarasjonen for inngående forhånds-
varsel er avgitt innen fristene omhandlet i 
nr. 3 og 4, skal de andre detaljene avgis 
innen fristene angitt i nr. 2.

6. Fram til datoen for iverksettelse av fase 2 av 
det elektroniske systemet omhandlet i 
artikkel 1 nr. 1 skal minimumsdatasettet for 
deklarasjonen for inngående forhåndsvar-
sel som er avgitt i samsvar med nr. 3, anses 
som den fullstendige deklarasjonen for inn-
gående forhåndsvarsel for varer i postfor-
sendelser som har en avtalepart som ende-
lig bestemmelsessted, og for varer i 
ekspressforsendelser med en verdi som 
ikke overstiger EUR 22.

7. Dersom varene innføres til avtalepartenes 
tollområder med jernbane, skal deklarasjo-
nen for inngående forhåndsvarsel avgis 
innen følgende frister:
a) Dersom togreisen fra den siste stasjo-

nen for sammensetting av tog i et tredje-
land til første innpasseringstollsted tar 
mindre enn to timer, senest en time før 
varene ankommer stedet som nevnte 
tollsted har ansvar for,

b) I alle andre tilfeller senest to timer før 
varene ankommer stedet som første 
innpasseringstollsted har ansvar for.

8. Dersom varene innføres til avtalepartenes 
tollområder via vei, skal deklarasjonen for 
inngående forhåndsvarsel avgis senest en 
time før varene ankommer stedet som 
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første innpasseringstollsted har ansvar 
for.

9. Dersom varene innføres til avtalepartenes 
tollområder via innlands vannveier, skal 
deklarasjonen for inngående forhåndsvar-
sel avgis senest to timer før varene ankom-
mer stedet som første innpasseringstoll-
sted har ansvar for.

10. Dersom varene innføres til avtalepartenes 
tollområder på et transportmiddel som selv 
transporteres på et aktivt transportmiddel, 
skal fristen for å avgi deklarasjonen for inn-
gående forhåndsvarsel være fristen som 
gjelder for det aktive transportmiddelet.

11. Fristene omhandlet i nr. 1–10 gjelder ikke 
ved force majeure.

12. Med forbehold for framgangsmåten 
omhandlet i artikkel 9b nr. 3 i avtalen gjel-
der fristene nevnt i nr. 1–10 ikke dersom det 
i internasjonale avtaler om sikkerhet mel-
lom en avtalepart og tredjeland er fastsatt 
noe annet.

Artikkel 8

Sikkerhets- og trygghetsrelatert risiko-
analyse og sikkerhets- og trygghetsrelaterte 
tollkontroller knyttet til deklarasjoner for 
inngående forhåndsvarsel

1. Det skal gjennomføres en risikoanalyse før 
varene ankommer første innpasseringstoll-
sted, forutsatt at deklarasjonen for inngå-
ende forhåndsvarsel er blitt avgitt innen 
fristene fastsatt i artikkel 7, med mindre en 
risiko er blitt identifisert, eller en ny risiko-
analyse må gjennomføres.

Uten at det berører første ledd, skal en 
første risikoanalyse av varer som skal inn-
føres til avtalepartenes tollområder med fly, 
gjennomføres så snart som mulig etter mot-
tak av minimumsdatasettet for deklara-
sjonen for inngående forhåndsvarsel om-
handlet i artikkel 7 nr. 3 og 4.

2. Første innpasseringstollsted skal gjennom-
føre risikoanalysen for sikkerhets- og 
trygghetsformål etter følgende informa-
sjonsutveksling via det elektroniske 
systemet omhandlet i artikkel 1 nr. 1:
a) Umiddelbart etter registrering skal før-

ste innpasseringstollsted gjøre detaljene 
i deklarasjonen for inngående forhånds-
varsel tilgjengelig for avtalepartenes toll-
myndigheter som er angitt i disse detal-
jene, og for avtalepartenes tollmyndig-
heter som i det elektroniske systemet 

har registrert opplysninger knyttet til 
sikkerhets- og trygghetsrisikoer som 
samsvarer med detaljene i nevnte dekla-
rasjon for inngående forhåndsvarsel.

b) Innen fristen fastsatt i artikkel 7 skal 
avtalepartenes tollmyndigheter omhand-
let i bokstav a) gjennomføre risikoanaly-
sen for sikkerhets- og trygghetsformål 
og, dersom de identifiserer en risiko, 
gjøre resultatene tilgjengelig for første 
innpasseringstollsted.

c) Første innpasseringstollsted skal ta 
hensyn til risikoanalyseresultatene 
framlagt av avtalepartenes tollmyndig-
heter omhandlet i bokstav a) for å gjen-
nomføre risikoanalysen.

d) Første innpasseringstollsted skal gjøre 
resultatene av den gjennomførte risiko-
analysen tilgjengelig for avtalepartenes 
tollmyndigheter som har bidratt i risiko-
analysen, og for de som potensielt er 
berørt av transporten av varene.

e) Første innpasseringstollsted skal 
underrette følgende personer om at 
risikoanalysen er gjennomført, forutsatt 
at de har anmodet om å bli underrettet 
og har tilgang til det elektroniske 
systemet omhandlet i artikkel 1 nr. 1:
– Deklaranten eller dennes represen-

tant.
– Transportøren, dersom dette er en 

annen enn deklaranten og dennes 
representant.

3. Dersom første innpasseringstollsted har 
behov for ytterligere opplysninger om 
detaljene i deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel for å kunne gjennomføre risi-
koanalysen, skal analysen gjennomføres 
når disse opplysningene er framlagt.

For nevnte formål skal første innpas-
seringstollsted anmode om disse opplys-
ningene fra den personen som har avgitt de-
klarasjonen for inngående forhåndsvarsel, 
eller, dersom det er relevant, den personen 
som har avgitt detaljene i deklarasjonen for 
inngående forhåndsvarsel. Dersom denne 
personen er en annen enn transportøren, 
skal første innpasseringstollsted under-
rette transportøren, forutsatt at vedkom-
mende har anmodet om å bli underrettet og 
har tilgang til det elektroniske systemet 
omhandlet i artikkel 1 nr. 1.

4. Dersom første innpasseringstollsted har 
rimelig grunn til å mistenke at varer som 
transporteres med fly, kan utgjøre en 
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alvorlig trussel mot luftfartssikkerheten, 
skal det kreve at forsendelsen før den las-
tes på et luftfartøy som skal til avtaleparte-
nes tollområder, undersøkes som høy-
risikofrakt og høyrisikopost i samsvar med 
EØS-avtalen vedlegg XIII del I punkt VI 
artikkel 66h og 66hf om fastsettelse av 
detaljerte tiltak for gjennomføring av de 
felles grunnleggende standardene for luft-
fartssikkerhet.

Første innpasseringstollsted skal 
underrette følgende personer, forutsatt at 
de har tilgang til det elektroniske systemet 
omhandlet i artikkel 1 nr. 1:
a) Deklaranten eller dennes representant.
b) Transportøren, dersom dette er en 

annen enn deklaranten og dennes 
representant.

Etter nevnte underretning skal den perso-
nen som har avgitt deklarasjonen for inngå-
ende forhåndsvarsel, eller, dersom det er 
relevant, den personen som har avgitt detal-
jene i deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel, framlegge resultatene av 
nevnte undersøkelse og alle andre rele-
vante og relaterte opplysninger for første 
innpasseringstollsted. Risikoanalysen skal 
bare gjennomføres etter at nevnte opplys-
ninger er framlagt.

5. Dersom første innpasseringstollsted har 
rimelig grunn til å tro at varer som transpor-
teres med fly, eller containerlast som trans-
porteres via sjøveien som nevnt i artikkel 7 
nr. 1 bokstav a), vil utgjøre en så alvorlig 
trussel mot sikkerheten og tryggheten at 
det krever umiddelbare tiltak, skal det gi 
beskjed om at varene ikke skal lastes på det 
relevante transportmiddelet.

Første innpasseringstollsted skal un-
derrette følgende personer, forutsatt at de 
har tilgang til det elektroniske systemet 
omhandlet i artikkel 1 nr. 1:
a) Deklaranten eller dennes representant.
b) Transportøren, dersom dette er en 

annen enn deklaranten og dennes 
representant.

Nevnte underretning skal gis umiddelbart 
etter at den relevante risikoen er oppdaget, 
og ved containerlast som transporteres via 
sjøveien som nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav 
a), senest innen 24 timer etter at transportø-
ren har mottatt deklarasjonen for inn-
gående forhåndsvarsel eller, dersom det er 
relevant, detaljene i deklarasjonen for inn-
gående forhåndsvarsel.

Første innpasseringstollsted skal også 
umiddelbart informere avtalepartenes toll-
myndigheter om nevnte underretning og 
gjøre de relevante detaljene i deklarasjonen 
for inngående forhåndsvarsel tilgjengelig 
for dem.

6. Dersom det oppdages at en forsendelse 
utgjør en trussel av en slik art at det kreves 
umiddelbare tiltak ved transportmiddelets 
ankomst, skal første innpasseringstollsted 
treffe nevnte tiltak ved varenes ankomst.

7. Etter at risikoanalysen er gjennomført, kan 
første innpasseringstollsted via det elektro-
niske systemet omhandlet i artikkel 1 nr. 1 
utstede en anbefaling om det mest hensikts-
messige stedet og de mest hensiktsmessige 
tiltakene for å gjennomføre en kontroll.

Det ansvarlige tollstedet for stedet som 
er blitt anbefalt som det mest hensiktsmes-
sige for kontroll, skal treffe beslutning om 
kontrollen og via det elektroniske systemet 
omhandlet i artikkel 1 nr. 1 gjøre resulta-
tene av nevnte beslutning tilgjengelig for 
alle avtaleparters tollsteder som kan være 
berørt av varebevegelsen, senest når va-
rene framlegges på første innpas-
seringstollsted.

8. Tollstedene skal gjøre resultatene av sine 
sikkerhets- og trygghetsrelaterte tollkon-
troller tilgjengelig for andre tollmyndig-
heter i avtalepartene via systemet omhand-
let i artikkel 1 nr. 1 når
a) en tollmyndighet vurderer at risikoene 

er betydelige og krever tollkontroll, og 
resultatene av tollkontrollen viser at den 
risikoutløsende hendelsen har funnet 
sted, eller

b) kontrollresultatene ikke viser at den 
risikoutløsende hendelsen har funnet 
sted, men den berørte tollmyndigheten 
anser at trusselen utgjør en høy risiko et 
annet sted i avtalepartenes tollområder, 
eller

c) det er nødvendig for en enhetlig anven-
delse av reglene i denne avtalen.

Avtalepartene skal i systemet omhandlet i ar-
tikkel 9E nr. 3 i avtalen utveksle opplysnin-
gene om risikoene nevnt i bokstav a) og b).

9. Dersom varer som er unntatt plikten til å 
avgi en deklarasjon for inngående forhånds-
varsel i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bok-
stav c)–f), h)–m), o) og q), innføres til avta-
lepartenes tollområder, skal risikoanalysen 
gjennomføres når varene framlegges for 
tollmyndighetene.
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10. Varer som framlegges for tollmyndig-
hetene, kan frigis så snart risikoanalysen er 
gjennomført og resultatene av risiko-
analysen og eventuelle tiltak som er truffet, 
tillater dette.

11. Det skal også gjennomføres en risikoana-
lyse dersom detaljene i deklarasjonen for 
inngående forhåndsvarsel endres i samsvar 
med artikkel 2 nr. 3 og 4. Uten at det berø-
rer fristen fastsatt i nr. 5 tredje ledd for con-
tainerlast som innføres via sjøveien, skal 
risikoanalysen gjennomføres umiddelbart 
etter mottak av detaljene, med mindre det 
er oppdaget en risiko, eller en ny risiko-
analyse må gjennomføres.

Artikkel 9

Avgivelse av detaljer i en deklarasjon for 
inngående forhåndsvarsel som foretas av 
andre personer

1. Fra datoen fastsatt for iverksettelse av fase 
2 av det elektroniske systemet omhandlet i 
artikkel 1 nr. 1 gjelder følgende regler når 
en eller flere andre personer enn transpor-
tøren for de samme varene som transporte-
res med fly, har inngått en eller flere trans-
portavtaler som omfattes av et eller flere 
flyfraktbrev:
a) Personen som utsteder et flyfraktbrev, 

skal underrette personen som har inn-
gått en transportavtale med vedkom-
mende, om utstedelsen av nevnte 
flyfraktbrev.

b) Ved en samlastingsordning for varer 
skal personen som utsteder flyfraktbre-
vet, underrette personen som vedkom-
mende har inngått nevnte ordning med, 
om utstedelsen av nevnte flyfraktbrev.

c) Transportøren og de personene som 
utsteder et flyfraktbrev, skal i deklara-
sjonen for inngående forhåndsvarsel 
oppgi identiteten til eventuelle personer 
som ikke har gjort detaljene som kreves 
for deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel, tilgjengelig for dem.

d) Dersom personen som utsteder flyfrakt-
brevet, ikke gjør detaljene som kreves 
for deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel, tilgjengelig for sin kon-
traktspartner som utsteder et flyfrakt-
brev til ham/henne, eller for sin kon-
traktspartner som han/hun har inngått 
en samlastingsordning med, skal perso-
nen som ikke gjør de nødvendige detal-

jene tilgjengelig, framlegge disse detal-
jene for første innpasseringstollsted.

2. Fra datoen fastsatt for iverksettelse av fase 
2 av det elektroniske systemet omhandlet i 
artikkel 1 nr. 1 gjelder følgende dersom 
postoperatøren ikke gjør detaljene som 
kreves for deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel for postforsendelser, tilgjenge-
lig for transportøren som plikter å avgi de 
resterende detaljene i deklarasjonen via 
nevnte system:
a) Postoperatøren på bestemmelsesstedet, 

dersom varene sendes til avtalepartene, 
eller postoperatøren i avtaleparten der 
første innpassering skjer, dersom 
varene sendes i transitt gjennom avtale-
partene, skal framlegge disse opplys-
ningene for første innpasseringstoll-
sted.

b) Transportøren skal i deklarasjonen for 
inngående forhåndsvarsel oppgi identi-
teten til den postoperatøren som ikke 
gjør detaljene som kreves for deklara-
sjonen for inngående forhåndsvarsel, til-
gjengelig for vedkommende.

3. Fra datoen fastsatt for iverksettelse av fase 
2 av det elektroniske systemet omhandlet i 
artikkel 1 nr. 1 gjelder følgende regler der-
som ekspresselskapet ikke gjør detaljene 
som kreves for deklarasjonen for inngå-
ende forhåndsvarsel for ekspressforsendel-
ser som transporteres med fly, tilgjengelig 
for transportøren:
a) Ekspresselskapet skal framlegge disse 

opplysningene for første innpas-
seringstollsted.

b) Transportøren skal i deklarasjonen for 
inngående forhåndsvarsel oppgi identi-
teten til ekspresselskapet som ikke gjør 
detaljene som kreves for deklarasjonen 
for inngående forhåndsvarsel, tilgjenge-
lig for vedkommende.

4. Fra datoen fastsatt for iverksettelse av fase 3 
av det elektroniske systemet omhandlet i 
artikkel 1 nr. 1 gjelder følgende regler når 
en eller flere andre personer enn transpor-
tøren ved transport via sjøveien eller inn-
lands vannveier for samme varer har inngått 
en eller flere tilleggstransportavtaler som 
omfattes av et eller flere konnossementer:
a) Personen som utsteder konnossemen-

tet, skal underrette personen som har 
inngått en transportavtale med vedkom-
mende, om utstedelsen av nevnte kon-
nossement.
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b) Ved en samlastingsordning for varer skal 
personen som utsteder konnossementet, 
underrette personen som vedkommende 
har inngått nevnte ordning med, om 
utstedelsen av nevnte konnossement.

c) Transportøren og personene som utste-
der et konnossement, skal i deklarasjo-
nen for inngående forhåndsvarsel oppgi 
identiteten til eventuelle personer som 
har inngått en transportavtale med dem, 
og som ikke har framlagt detaljene som 
kreves for deklarasjonen for inngående 
forhåndsvarsel, for dem.

d) Personen som utsteder konnossemen-
tet, skal i deklarasjonen for inngående 
forhåndsvarsel oppgi identiteten til mot-
takeren angitt i konnossementet som 
ikke har noen underliggende konnosse-
menter, og som ikke har gjort detaljene 
som kreves for deklarasjonen for inn-
gående forhåndsvarsel, tilgjengelig for 
vedkommende.

e) Dersom personen som utsteder konnos-
sementet, ikke gjør detaljene som kre-
ves for deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel, tilgjengelig for sin kon-
traktspartner som utsteder et konnosse-
ment til ham/henne, eller for sin kon-
traktspartner som han/hun har inngått 
en samlastingsordning med, skal perso-
nen som ikke gjør de nødvendige detal-
jene tilgjengelig, framlegge disse detal-
jene for første innpasseringstollsted.

f) Dersom mottakeren angitt i konnosse-
mentet som ikke har noen under-
liggende konnossementer, ikke gjør 
detaljene som kreves for deklarasjonen 
for inngående forhåndsvarsel, tilgjenge-
lig for personen som utsteder nevnte 
konnossement, skal vedkommende 
framlegge disse detaljene for første inn-
passeringstollsted.

Artikkel 10

Omdirigering av et sjøgående fartøy eller et 
luftfartøy som kommer inn i avtalepartenes 
tollområde

1. Fra datoen fastsatt for iverksettelsesperioden 
for fase 2 av det elektroniske systemet 
omhandlet i artikkel 1 nr. 1, dersom et luftfar-
tøy er blitt omdirigert og første ankomststed 
er et tollsted i et land som ikke var angitt i rei-
seruten i deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel, skal det faktiske første innpas-

seringstollstedet via nevnte system innhente 
detaljene i deklarasjonen for inngående for-
håndsvarsel, resultatene av risikoanalysen 
og kontrollanbefalingene utstedt av det for-
ventede første innpasseringstollstedet.

2. Fra datoen fastsatt for iverksettelsesperio-
den for fase 3 av det elektroniske systemet 
omhandlet i artikkel 1 nr. 1, dersom et sjø-
gående fartøy er blitt omdirigert og første 
første ankomststed er et tollsted i et land 
som ikke var angitt i reiseruten i deklarasjo-
nen for inngående forhåndsvarsel, skal det 
faktiske første innpasseringstollstedet via 
nevnte system innhente detaljene i deklara-
sjonen for inngående forhåndsvarsel, resul-
tatene av risikoanalysen og kontrollanbefa-
lingene utstedt av det forventede første inn-
passeringstollstedet.

Avdeling II

Tekniske ordninger for importkontroll-
system 2

Artikkel 11

Importkontrollsystem 2

1. Importkontrollsystem 2 (ICS2) skal støtte 
kommunikasjonen mellom de økonomiske 
operatørene og avtalepartene for det formål 
å oppfylle kravene til deklarasjonen for inn-
gående forhåndsvarsel, risikoanalyse for 
sikkerhets- og trygghetsformål og tolltiltak 
som utføres av avtalepartenes tollmyndig-
heter som har som mål å redusere disse 
risikoene, herunder sikkerhets- og trygg-
hetsrelaterte tollkontroller, og kommunika-
sjonen mellom avtalepartene for det formål 
å oppfylle kravene til deklarasjon for inngå-
ende forhåndsvarsel.

2. ICS2 skal bestå av følgende felles kompo-
nenter utviklet på unionsplan:
a) Et felles grensesnitt for næringslivet.
b) En fellestjeneste for forhåndsvarsling 

(«Common Repository»).
3. Norge skal utvikle et nasjonalt system for 

håndtering av data for inngående forhånds-
varsling som en nasjonal komponent til-
gjengelig i Norge.

4. Norge kan utvikle et nasjonalt grensesnitt 
for næringslivet som en nasjonal kompo-
nent tilgjengelig i Norge.

5. ICS2 skal brukes for følgende formål:
a) Avgivelse, behandling og lagring av 

detaljene i deklarasjonene for inngå-
ende forhåndsvarsel og anmodninger 
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om endringer og kansellering i henhold 
til artikkel 10 i avtalen og vedlegg I.

b) Mottak, behandling og lagring av detal-
jene i deklarasjonene for inngående for-
håndsvarsel hentet fra deklarasjonene 
omhandlet i artikkel 10 i avtalen og ved-
legg I.

c) Avgivelse, behandling og lagring av 
opplysninger om ankomst av og 
ankomstmeldinger for sjøgående far-
tøyer eller luftfartøyer i henhold til 
artikkel 10 i avtalen og vedlegg I.

d) Mottak, behandling og lagring av opp-
lysninger om framlegging av varer for 
avtalepartenes tollmyndigheter i hen-
hold til artikkel 10 i avtalen og vedlegg I.

e) Mottak, behandling og lagring av opp-
lysninger om anmodninger om og resul-
tater av risikoanalyser, anbefalinger om 
kontroll, beslutninger om kontroller og 
kontrollresultater i henhold til artikkel 
10 og 12 i avtalen og vedlegg I.

f) Mottak, behandling, lagring og formid-
ling av meldingene og opplysningene til 
og fra de økonomiske operatørene i 
henhold til artikkel 10 og 12 i avtalen og 
vedlegg I.

g) Mottak, behandling og lagring av opp-
lysninger fra de økonomiske operatø-
rene som avtalepartenes tollmyndig-
heter anmoder om i henhold til artikkel 
10 og 12 i avtalen og vedlegg I.

6. ICS2 skal brukes til å støtte avtalepartenes 
tilsyn med og vurdering av gjennomførin-
gen av de felles sikkerhets- og trygghets-
risikokriteriene og -standardene og av kon-
trolltiltakene og de prioriterte kontrollom-
rådene omhandlet i artikkel 12 i avtalen.

7. Autentisering og tilgangskontroll av økono-
miske operatører med henblikk på tilgang 
til de felles ICS2-komponentene skal gjen-
nomføres ved bruk av UUM&DS-systemet 
omhandlet i artikkel 13.

8. Autentisering og tilgangskontroll av avtale-
partenes tjenestemenn med henblikk på til-
gang til de felles ICS2-komponentene skal 
gjennomføres ved bruk av nettverkstjen-
estene som stilles til rådighet av Unionen.

9. Det harmoniserte grensesnittet for 
næringslivet skal være et tilgangspunkt til 
ICS2 for økonomiske operatører i samsvar 
med artikkel 1.

10. Det harmoniserte grensesnittet for 
næringslivet skal samvirke med ICS2-felles-
tjenestene omhandlet i nr. 12–14.

11. Det harmoniserte grensesnittet for 
næringslivet skal brukes til å avgi, anmode 
om endring eller kansellering av, behandle 
og lagre detaljene i deklarasjonene for inn-
gående forhåndsvarsel og ankomstmeldin-
ger samt utveksle informasjon mellom avta-
lepartene og økonomiske operatører.

12. Avtalepartene skal bruke ICS2-fellestje-
nestene til behandling av detaljene i dekla-
rasjonene for inngående forhåndsvarsel, 
anmodninger om endring, anmodninger 
om kansellering, ankomstmeldinger, opp-
lysninger om framlegging av varer for toll-
myndighetene, om anmodninger om risiko-
analyse og resultatene av denne, kontrol-
lanbefalinger, kontrollbeslutninger og kon-
trollresultater og opplysninger som utveks-
les med økonomiske operatører.

13. Avtalepartene skal bruke ICS2-felles-
tjenestene for statistikk- og evalueringsfor-
mål og til utveksling av informasjon om 
deklarasjoner for inngående forhånds-
varsel seg imellom.

14. ICS2-fellestjenestene skal samvirke med 
det harmoniserte grensesnittet for 
næringslivet, nasjonale grensesnitt for 
næringslivet dersom avtalepartene har 
utviklet dette, og med de nasjonale 
systemene for håndtering av data for inngå-
ende forhåndsvarsling.

15. En avtaleparts tollmyndighet skal bruke 
fellestjenesten for forhåndsvarsling til å 
rådføre seg med en annen avtaleparts toll-
myndighet i samsvar med artikkel 10 og 12 
i avtalen og vedlegg I før risikoanalysen for 
sikkerhets- og trygghetsformål gjennom-
føres. En avtaleparts tollmyndighet skal 
også bruke fellestjenesten for forhånds-
varsling til å rådføre seg med den andre 
avtaleparten om de anbefalte kontrollene, 
beslutningene som er truffet med hensyn 
til anbefalte kontroller, og resultatene av 
sikkerhets- og trygghetsrelaterte tollkon-
troller i samsvar med artikkel 10 og 12 i 
avtalen og vedlegg I.

16. Det nasjonale grensesnittet for næringsli-
vet, dersom avtalepartene har utviklet 
dette, skal være et tilgangspunkt til ICS2 for 
økonomiske operatører i samsvar med 
artikkel 1 når avgivelsen rettes til avtale-
parten som drifter det nasjonale grense-
snittet for næringslivet.

17. Når det gjelder avgivelse, endring, kansel-
lering, behandling og lagring av detaljene i 
deklarasjonene for inngående forhåndsvar-
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sel og ankomstmeldingene samt utveksling 
av opplysninger mellom avtalepartene og 
økonomiske operatører, kan økonomiske 
operatører velge å bruke det nasjonale 
grensesnittet for næringslivet, dersom et 
slikt er utviklet, eller det harmoniserte 
grensesnittet for næringslivet.

18. Dersom det er utviklet et nasjonalt grense-
snitt for næringslivet, skal det samvirke 
med ICS2-fellestjenestene.

19. Dersom Norge utvikler et nasjonalt grense-
snitt for næringslivet, skal Unionen under-
rettes om dette.

20. Avtalepartenes tollmyndigheter skal bruke 
et nasjonalt system for håndtering av data 
for inngående forhåndsvarsling til utveks-
ling av detaljer i deklarasjoner for inngå-
ende forhåndsvarsel hentet fra deklarasjo-
nene omhandlet i artikkel 10 i avtalen og til 
utveksling av opplysninger og meldinger 
med fellestjenesten for forhåndsvarsling 
om opplysninger om ankomst av sjøgående 
fartøyer eller luftfartøyer, om framlegging 
av varer for tollmyndighetene, behandling 
av anmodninger om risikoanalyse, utveks-
ling og behandling av opplysninger om risi-
koanalyseresultater, kontrollanbefalinger, 
kontrollbeslutninger og kontrollresultater.

21. Det skal også brukes i tilfeller der en avtale-
parts tollmyndighet anmoder om ytter-
ligere opplysninger fra de økonomiske ope-
ratørene og mottar slike opplysninger.

22. Det nasjonale systemet for håndtering av 
data for inngående forhåndsvarsling skal 
samvirke med fellestjenesten for forhånds-
varsling.

23. Det nasjonale systemet for håndtering av 
data for inngående forhåndsvarsling skal 
samvirke med systemer utviklet på nasjo-
nalt plan for å finne opplysninger omhand-
let i nr. 20.

Artikkel 12

ICS2 – funksjon og opplæring i bruken av det

1. De felles komponentene skal utvikles, 
testes, innføres og styres av Unionen. De 
nasjonale komponentene skal utvikles, 
testes, innføres og styres av Norge.

2. Norge skal sikre at de nasjonale komponen-
tene samvirker med de felles komponen-
tene.

3. Unionen skal vedlikeholde de felles kompo-
nentene, og Norge skal vedlikeholde sine 
nasjonale komponenter.

4. Avtalepartene skal sørge for uavbrutt drift 
av de elektroniske systemene.

5. Unionen kan endre de felles komponentene 
i de elektroniske systemene for å korrigere 
funksjonsfeil, legge til ny funksjonalitet 
eller endre eksisterende funksjonalitet.

6. Unionen skal underrette Norge om 
endringer og oppdateringer av de felles 
komponentene.

7. Norge skal underrette Unionen om 
endringer og oppdateringer av de nasjonale 
komponentene som kan ha konsekvenser 
for hvordan de felles komponentene virker.

8. Avtalepartene skal gjøre opplysningene om 
endringene og oppdateringene av de elek-
troniske systemene i henhold til nr. 6 og 7 
offentlig tilgjengelig.

9. Ved midlertidig feil i ICS2 får planen for 
virksomhetskontinuitet fastsatt av avtale-
partene anvendelse.

10. Avtalepartene skal underrette hverandre 
dersom de elektroniske systemene er util-
gjengelige som følge av en midlertidig feil.

11. Unionen skal støtte Norge i bruken av de 
felles komponentene i de elektroniske 
systemene og deres virkemåte ved å stille 
til rådighet egnet opplæringsmateriell.

Artikkel 13

Enhetlig plattform for brukerstyring og 
digital signatur

1. En enhetlig plattform for brukerstyring og 
digital signatur (UUM&DS) skal sikre 
kommunikasjonen mellom avtalepartenes 
identitets- og tilgangsstyringssystemer 
omhandlet i nr. 6, slik at avtalepartenes tje-
nestemenn og økonomiske operatører får 
en sikker autorisert tilgang til de elektro-
niske systemene.

2. UUM&DS-plattformen skal bestå av følg-
ende felles komponenter:
a) Et tilgangsstyringssystem.
b) Et administrasjonsstyringssystem.

3. UUM&DS-plattformen skal brukes til å 
sikre autentisering og tilgangskontroll av
a) økonomiske operatører i forbindelse 

med tilgang til ICS2,
b) avtalepartenes tjenestemenn i forbin-

delse med tilgang til de felles kompo-
nentene i ICS2 og vedlikehold og sty-
ring av UUM&DS-plattformen.

4. Avtalepartene skal sette opp tilgangs-
styringssystemet for å validere tilgangs-
forespørslene som økonomiske operatører 
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sender inn via UUM&DS-plattformen, ved 
samvirkning med avtalepartenes identitets- 
og tilgangsstyringssystemer omhandlet i 
nr. 6.

5. Avtalepartene skal sette opp administra-
sjonsstyringssystemet for å styre autentise-
rings- og godkjenningsreglene for valide-
ring av identifikasjonsdata for økonomiske 
operatører for å gi tilgang til de elektro-
niske systemene.

6. Avtalepartene skal sette opp et identitets- 
og tilgangsstyringssystem for å sikre
a) sikker registrering og lagring av identifi-

kasjonsdata for økonomiske operatører,
b) sikker utveksling av signerte og kryp-

terte identifikasjonsdata for økono-
miske operatører.

Artikkel 14

Databehandling, -eierskap og -sikkerhet

1. Avtalepartene skal sikre at dataene som er 
registrert på nasjonalt plan, samsvarer med 
dataene som er registrert i de felles kompo-
nentene, og at de holdes oppdaterte.

2. Som unntak fra nr. 1 skal avtalepartene sikre 
at følgende data tilsvarer og holdes oppda-
terte med dataene i ICS2-fellestjenestene:
a) Data registrert på nasjonalt plan og som 

er overført fra det nasjonale systemet 
for håndtering av data for inngående for-
håndsvarsling til fellestjenesten for for-
håndsvarsling.

b) Data mottatt fra fellestjenesten for for-
håndsvarsling til det nasjonale systemet 
for håndtering av data for inngående for-
håndsvarsling.

3. En økonomisk operatør har tilgang til og 
kan behandle dataene i de felles ICS2-kom-
ponentene som vedkommende overfører til 
eller registrerer i det felles grensesnittet for 
næringslivet.

4. Dataene i de felles ICS2-komponentene
a) som en økonomisk operatør overfører til 

en avtalepart via det harmoniserte gren-
sesnittet for næringslivet til felles-
tjenesten for forhåndsvarsling, er tilgjen-
gelig for og kan behandles av nevnte 
avtalepart i fellestjenesten for forhånds-
varsling. Ved behov kan nevnte avtale-
part også få tilgang til disse opplys-
ningene som er registrert i det harmoni-
serte grensesnittet for næringslivet,

b) som en avtalepart overfører til eller 
registrerer i fellestjenesten for for-

håndsvarsling, er tilgjengelig for og kan 
behandles av nevnte avtalepart,

c) omhandlet i bokstav a) og b) over er 
også tilgjengelig for og kan behandles 
av den andre avtaleparten dersom ved-
kommende er involvert i risikoanalysen 
og/eller kontrollprosessen som data-
ene er knyttet til i samsvar med artikkel 
10 og 12 i avtalen og vedlegg I,

d) kan behandles av Kommisjonen i sam-
arbeid med avtalepartene for formålene 
omhandlet i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) 
og artikkel 11 nr. 6 i vedlegg I. Kommi-
sjonen og avtalepartene kan få tilgang til 
resultatene av en slik behandling.

5. Avtalepartene har tilgang til dataene i den 
felles ICS2-komponenten som Unionen 
registrerer i fellestjenesten for forhånds-
varsling. Disse dataene kan behandles av 
Unionen.

6. Unionen skal være systemeier for de felles 
komponentene.

7. Norge skal være systemeier for sine nasjo-
nale komponenter.

8. Unionen skal sørge for sikkerheten til de fel-
les komponentene, og Norge skal sørge for 
sikkerheten til sine nasjonale komponenter.

9. For disse formål skal avtalepartene som et 
minimum treffe de nødvendige tiltakene for 
å
a) hindre at uvedkommende får tilgang til 

installasjoner som brukes til behandling 
av data,

b) hindre at uvedkommende kan legge inn 
data eller få tilgang til, endre eller slette 
data,

c) oppdage aktiviteter som nevnt i bokstav 
a) og b).

10. Avtalepartene skal underrette hverandre 
om enhver aktivitet som kan føre til et 
brudd eller en mistanke om brudd på sik-
kerheten i de elektroniske systemene.

11. Avtalepartene skal utarbeide sikkerhets-
planer for alle systemer.

12. Dataene som registreres i ICS2-komponen-
tene, skal lagres i minst tre år etter at de er 
registrert. Avtalepartene kan forlenge 
denne perioden dersom relevant nasjonal 
lovgivning krever det.

Artikkel 15

Behandling av personopplysninger

For ICS2 og UUM&DS gjelder følgende når 
det gjelder behandling av personopplysninger:
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1. Norge og EUs medlemsstater skal fungere 
som behandlingsansvarlige i samsvar med 
det som er fastsatt i artikkel 14 i avtalen.

2. Kommisjonen skal fungere som databe-
handler og skal overholde de forpliktelsene 
den pålegges med hensyn til dette i hen-
hold til forordning (EU) nr. 2018/172515, 
bortsett fra ved behandling av opplysninger 
for det formål å føre tilsyn med og evaluere 
gjennomføringen av de felles sikkerhets- og 
trygghetsrisikokriteriene og -standardene 
og kontrolltiltakene og de prioriterte kon-
trollområdene, da Kommisjonen skal fun-
gere som en felles behandlingsansvarlig.

Artikkel 16

Deltakelse i utvikling, vedlikehold og 
forvaltning av ICS2

Unionen skal gjøre det mulig for eksperter fra 
de berørte EFTA-statene å delta som observa-
tører på områdene som gjelder utvikling, ved-
likehold og forvaltning av ICS2, på møter i ek-
spertgruppen for tollspørsmål og respektive 
arbeidsgrupper. Unionen skal treffe beslutning 
i hvert enkelt tilfelle om deltakelse av eksper-
ter fra den berørte EFTA-staten på møter i ar-
beidsgrupper der bare et begrenset antall EU-
medlemsstater er representert, og som rappor-
terer til ekspertgruppen for tollspørsmål.

Avdeling III

Artikkel 17

Finansieringsordninger som gjelder ansvar, 
forpliktelser og forventninger ved gjennom-
føring og drift av importkontrollsystem 2

Når det gjelder utvidelsen av bruken av ICS2 til 
Norge, og med hensyn til kapittel IIa i og ved-
legg I til denne avtalen, definerer disse finan-
sieringsordningene (heretter kalt «ordnin-
gen») elementene for partenes samarbeid 
knyttet til ICS2.
a) Kommisjonen skal utvikle, teste, innføre, 

forvalte og drifte de sentrale ICS2-kompo-
nentene bestående av et felles grensesnitt 
for næringslivet og en fellestjeneste for 

forhåndsvarsling (heretter kalt «sentrale 
ICS2-komponenter»), herunder de appli-
kasjonene og tjenestene som er nødven-
dige for driften av disse og deres sammen-
kobling med IT-systemene i Norge, f.eks. 
mellomvare for TAPAS, UUM&DS og 
CCN2ng, og skal gjøre dem tilgjengelig for 
Norge.

b) Norge skal utvikle, teste, innføre, forvalte 
og drifte de nasjonale ICS2-komponentene.

c) Norge og Kommisjonen samtykker i å dele 
utviklings- og engangskostnadene for de 
sentrale ICS2-komponentene samt drift-
skostnadene for de sentrale ICS2-kompo-
nentene, tilhørende applikasjoner og tje-
nester som er nødvendige for driften og 
sammenkobling av disse, på følgende måte:
i) Kommisjonen vil fakturere Norge en 

del av utviklingskostnadene for sentrale 
ICS2-komponenter i samsvar med bok-
stav d) og e). Utviklingskostnadene 
omfatter programvareutvikling av de 
sentrale komponentene og kjøp og 
installasjon av relevant infrastruktur 
(maskinvare, programvare, vertstje-
nester, lisenser osv.) Fordelingsregelen 
gjelder 4 % av alle kostnadene for de 
nevnte tjenestene.

ii) De maksimale utviklingskostnadene 
skal begrenses til EUR 550 000 (fem 
hundre og femti tusen) per fase.

iii) Kommisjonen vil fakturere Norge en 
del av driftskostnadene for ICS2 og 
TAPAS i samsvar med bokstav f), g) og 
h). Driftskostnadene omfatter samsvar-
stesting, vedlikehold av infrastrukturen 
(maskinvare, programvare, vertstje-
nester, lisenser osv.), av de sentrale 
ICS2-komponentene og av tilhørende 
applikasjoner og tjenester som er nød-
vendige for driften og sammenkoblin-
gen av disse (kvalitetssikring, bruker-
støtte og administrasjon av IT-tjenes-
ter). Fordelingsregelen gjelder 4 % av 
alle kostnadene for de nevnte tjenes-
tene.

iv) Driftskostnadene knyttet til bruken av 
ICS2 for Norge skal ikke overstige et 
maksimumsbeløp på EUR 450 000 (fire 
hundre og femti tusen) per år.

v) Utviklings- og driftskostnadene for 
nasjonale komponenter skal i sin helhet 
bæres av Norge.

vi) Norge skal holdes underrettet om den 
planlagte utviklingen i kostnadene og 

15 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 
23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse 
med behandling av personopplysninger i Unionens institu-
sjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av 
slike opplysninger samt om oppheving av forordning (EF) 
nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 
21.11.2018, s. 39).
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underrettes om hovedelementene for 
utviklingen av ICS2 som kan påvirke 
disse kostnadene.

d) Norge samtykker i å ta del i kostnadene for 
utvikling og samsvarstesting av de sentrale 
ICS2-komponentene påløpt før gjennom-
føringen av denne avtalen. For dette formål 
gjelder følgende:
i) Kommisjonen vil underrette Norge om 

det anslåtte nødvendige bidraget fra 
årene før gjennomføringen av denne 
avtalen.

ii) Fra og med 15. mai 2021 og innen 
15. mai hvert år vil Kommisjonen be 
Norge om å betale sitt bidrag til disse 
tidligere kostnadene i like store deler i 
de første fire årene der ICS2 er i bruk.

e) Norge samtykker i å ta del i utviklingskost-
nadene for de sentrale ICS2-komponen-
tene. For dette formål gjelder følgende:
i) Norge samtykker i å betale sin del av 

utviklingskostnadene for fase 1, 2 og 3 
av ICS2.

ii) Fra og med 15. mai 2021 og innen 
15. mai hvert år vil Kommisjonen be 
Norge om å betale sitt bidrag til utviklin-
gen av den seneste fasen på grunnlag av 
en behørig dokumentert debetnota 
utstedt av Kommisjonen.

f) Norge samtykker i å ta del i driftskostna-
dene for de sentrale ICS2-komponentene. 
For dette formål gjelder følgende:
i) Fra og med 31. juli 2021 og innen 31. juli 

hvert år vil Kommisjonen underrette 
Norge om de anslåtte driftskostnadene 
for påfølgende år og sende opplysninger 
om det anslåtte nødvendige bidraget for 
påfølgende år skriftlig til Norge. Norge 
vil bli underrettet på samme måte og 
samtidig som Kommisjonen under-
retter hvert av de andre ICS2-medlem-
mene, samt om hovedaspektene ved 
utviklingen av ICS2.

ii) Innen 15. mai 2021 vil Kommisjonen be 
Norge om å betale sitt årlige bidrag til 
driftskostnadene for år 2020 på EUR 
110 000 samt det anslåtte årlige bidraget 
for 2021 på EUR 280 000. Fra og med 
15. mai 2022 og innen 15. mai hvert år 
vil Kommisjonen be Norge om å betale 
sitt årlige bidrag for det aktuelle året 
pluss balansen (negativ eller positiv) for 
foregående år på grunnlag av en 
behørig dokumentert debetnota utstedt 
av Kommisjonen.

iii) Fra og med 31. januar 2022 og innen 
31. januar hvert år
– vil Kommisjonen gjøre opp regnska-

pet knyttet til de forrige årlige drifts-
kostnadene for ICS2 og TAPAS på 
grunnlag av summen som Norge 
allerede har betalt, mot de faktiske 
kostnadene som Kommisjonen har 
pådratt seg, og gi Norge et konto-
utdrag med en spesifikasjon av kost-
nadene for de forskjellige tjenestene 
og leveringen av programvaren, og

– gi Norge opplysninger om de fak-
tiske årlige kostnadene, dvs. fak-
tiske driftskostnader, for foregående 
år. Kommisjonen skal beregne de 
faktiske og anslåtte kostnadene i 
henhold til sine kontrakter med 
leverandører inngått i henhold til 
gjeldende prosedyrer for kontrakts-
tildeling.

Balansen (negativ eller positiv) mellom de 
faktiske kostnadene og det anslåtte beløpet 
for foregående år vil bli beregnet og sendt 
til Norge i form av et kontoutdrag fra Kom-
misjonen. Kontoutdraget skal inneholde 
det anslåtte årlige bidraget pluss balansen 
(negativ eller positiv) som resulterer i et 
nettobeløp som Kommisjonen skal faktu-
rere Norge via den årlige debetnotaen.

g) Norge skal betale beløpet etter debetnota-
ens utstedelsesdato. All betaling skal skje 
innen 60 dager til Kommisjonens bank-
konto angitt i debetnotaen.

h) Dersom Norge betaler beløpene fastsatt i 
bokstav c) senere enn datoene angitt i bok-
stav g), kan Kommisjonen ilegge renter på 
det ubetalte beløpet (til rentesatsen i euro 
som Den europeiske sentralbank anvender 
på sin virksomhet, offentliggjort i «C»-
serien av Den europeiske unions tidende, 
på den dagen fristen for tilbakebetaling 
utløper, pluss et og et halvt poeng). Den 
samme rentesatsen gjelder for betalinger 
som Unionen skal foreta.

i) Dersom Norge ber om spesifikke tilpas-
ninger av eller nye IT-produkter for de sen-
trale komponentene, applikasjonene eller 
tjenestene knyttet til ICS2, skal igang-
setting og ferdigstilling av slikt utviklings-
arbeid omfattes av en separat gjensidig 
avtale om ressursbehov og utviklingskost-
nader.

j) Alt opplæringsmateriell som utarbeides og 
vedlikeholdes av partene, skal deles elek-
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tronisk med alle partene vederlagsfritt. 
Norge kan kopiere, distribuere, vise og 
utføre arbeid og foreta bearbeidinger 
basert på dette opplæringsmateriellet
i) bare dersom det opplyses om hvem som 

er opphavspersonen på den måten som 
er angitt i nevnte opplæringsmateriell,

ii) bare for ikke-kommersielle formål.
k) Partene samtykker i å anerkjenne og opp-

fylle sitt respektive ansvar i forbindelse 
med bruken av de sentrale ICS2-kompo-
nentene som beskrevet i vedlegg I til denne 
avtalen.

l) Ved alvorlig mistanke om at dette vedlegget 
eller ICS2 ikke fungerer tilfredsstillende, 
kan hver part midlertidig oppheve anven-
delsen av denne ordningen, forutsatt at den 
andre parten underrettes skriftlig tre måne-
der på forhånd.

Avdeling IV

Deklarasjon for utgående forhåndsvarsel

Artikkel 18

Form på og innhold i deklarasjonen for 
utgående forhåndsvarsel

1. Deklarasjonen for utgående forhåndsvarsel 
skal avgis elektronisk. Handelsdokumenter 
og havne- eller transportdokumenter kan 
brukes, forutsatt at de inneholder de nød-
vendige detaljene.

2. Deklarasjonen for utgående forhåndsvarsel 
skal inneholde de detaljene som er fastsatt 
for slike deklarasjoner i kapittel 3 kolonne 
A1 og A2 i vedlegg B til delegert kommi-
sjonsforordning (EU) 2015/2446, og skal 
være i samsvar med formatene, kodene og 
kardinalitetene fastsatt i vedlegg B til Kom-
misjonens gjennomføringsforordning (EU) 
2015/2447. Den skal utfylles i samsvar med 
rettledningen i nevnte vedlegg. Deklarasjo-
nen for utgående forhåndsvarsel skal 
bekreftes av den personen som har utfylt 
den.

3. Tollmyndighetene skal bare tillate at det 
avgis en papirbasert deklarasjon for utgå-
ende forhåndsvarsel eller et annet doku-
ment som erstatter denne etter avtale mel-
lom tollmyndighetene, under en av føl-
gende omstendigheter:
a) Dersom tollmyndighetens datasystem 

er ute av drift.
b) Dersom den elektroniske applikasjonen 

hos personen som avgir deklarasjonen 

for utgående forhåndsvarsel, er ute av 
drift, forutsatt at tollmyndighetene 
anvender samme risikohåndteringsnivå 
som ved deklarasjoner for utgående for-
håndsvarsel som avgis elektronisk. Den 
papirbaserte deklarasjonen for utgå-
ende forhåndsvarsel skal undertegnes 
av den personen som har utfylt den. 
Slike papirbaserte deklarasjoner for 
utgående forhåndsvarsel skal, dersom 
det er nødvendig, ledsages av lastelister 
eller andre egnede lister og skal inne-
holde detaljene omhandlet i nr. 2.

4. Hver avtalepart skal definere under hvilke 
omstendigheter og i henhold til hvilke pro-
sedyrer en person som avgir en deklarasjon 
for utgående forhåndsvarsel, kan endre en 
eller flere av detaljene i deklarasjonen etter 
at den er avgitt.

Artikkel 19

Unntak fra plikten til å avgi en deklarasjon for 
utgående forhåndsvarsel

1. Det kreves ikke en deklarasjon for utgå-
ende forhåndsvarsel for følgende varer:
a) Elektrisk kraft.
b) Varer som utføres via rørledning.
c) Brevforsendelser.
d) Varer i postforsendelser.
e) Varer der en muntlig tolldeklarasjon 

eller en deklarasjon ved kryssing av 
grensen er tillatt i henhold til avtalepar-
tenes lovgivning, med unntak av paller, 
containere, transportmidler samt reser-
vedeler, tilbehør og utstyr for slike gjen-
stander når transporten utføres under 
en transportavtale.

f) Varer i reisendes personlige bagasje.
g) Varer som omfattes av ATA- og CPD-

carneter.
h) Varer som er fritatt i henhold til Wien-

konvensjonen av 18. april 1961 om diplo-
matisk samkvem, Wien-konvensjonen 
av 24. april 1963 om konsulært sam-
kvem eller andre konsulære konvensjo-
ner eller New York-konvensjonen av 
16. desember 1969 om spesialoppdrag.

i) Våpen og militært utstyr som utføres fra 
en avtaleparts tollområde av myndig-
hetene som er ansvarlige for avtale-
partenes militære forsvar, i militær 
transport eller transport som drives ute-
lukkende for de militære myndighete-
nes bruk.
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j) Følgende varer som utføres fra en 
avtaleparts tollområde direkte til 
offshoreinstallasjoner som drives av en 
person som er etablert i tollområdet til 
en av avtalepartene:
i) Varer som skal brukes til konstruk-

sjon, reparasjon, vedlikehold eller 
ombygging av offshoreinstalla-
sjonene.

ii) Varer som skal monteres på eller 
brukes til å utruste offshoreinstalla-
sjonene.

iii) Forsyninger som skal brukes eller 
konsumeres på offshoreinstalla-
sjonene.

k) Varer som transporteres under NATOs 
formular 302 fastsatt i avtalen mellom 
partene i traktaten for det nordatlan-
tiske område om status for deres styr-
ker, undertegnet i London 19. juni 1951, 
eller under EUs formular 302 fastsatt i 
artikkel 1 nr. 51 i delegert kommisjons-
forordning (EU) 2015/2446.

l) Varer som er levert for innarbeiding 
som deler eller tilbehør til fartøyer eller 
luftfartøyer, og for drift av motorer, mas-
kiner eller annet utstyr i fartøyer eller 
luftfartøyer samt matvarer og andre 
varer som skal konsumeres eller selges 
om bord.

m) Innbo og løsøre som definert i de 
respektive avtalepartenes lovgivning, 
forutsatt at transporten ikke utføres 
under en transportavtale.

n) Varer som sendes fra avtalepartenes 
tollområder til Ceuta og Melilla, Helgo-
land, Republikken San Marino, Vatikan-
staten, kommunen Livigno og de 
sveitsiske tollenklavene Samnaun og 
Sampuoir.

o) Varer som transporteres på fartøyer 
som seiler mellom avtalepartenes hav-
ner uten mellomanløp i havner utenfor 
avtalepartenes tollområder.

p) Varer som transporteres på luftfar-
tøyer som flyr mellom avtalepartenes 
lufthavner uten mellomanløp i lufthav-
ner utenfor avtalepartenes tollområ-
der.

2. Det kreves ikke en deklarasjon for utgå-
ende forhåndsvarsel i tilfellene fastsatt i en 
internasjonal avtale inngått mellom en 
avtalepart og et tredjeland om sikkerhet, 
med forbehold for prosedyren fastsatt i 
artikkel 9b nr. 3 i avtalen.

3. Avtalepartene skal ikke kreve en deklara-
sjon for utgående forhåndsvarsel i følgende 
tilfeller:
a) Når et fartøy som transporterer varer 

mellom avtalepartenes havner, skal 
anløpe en havn utenfor avtalepartenes 
tollområder og varene skal forbli om 
bord på fartøyet under anløpet i havnen 
utenfor avtalepartenes tollområder.

b) Når et luftfartøy som transporterer 
varer mellom avtalepartenes lufthavner, 
skal anløpe en lufthavn utenfor avtale-
partenes tollområder og varene skal for-
bli om bord i luftfartøyet under anløpet i 
lufthavnen utenfor avtalepartenes toll-
områder.

c) Når varer i en havn eller lufthavn ikke 
losses fra det transportmidlet som frak-
tet dem inn i avtalepartenes tollområ-
der, og som skal frakte dem ut av disse 
områdene.

d) Når varer som ble lastet i en foregående 
havn eller lufthavn i avtalepartenes toll-
områder der en deklarasjon for utgå-
ende forhåndsvarsel ble avgitt eller et 
unntak fra plikten til å avgi en deklara-
sjon før avgang var gjeldende, forblir på 
transportmidlet som skal frakte dem ut 
av avtalepartenes tollområder.

e) Når varer som er i midlertidig lager, 
eller som er underlagt frisoneprose-
dyren, omlastes fra det transportmidlet 
som fraktet dem til den midlertidige 
lagringsfasiliteten eller frisonen under 
tilsyn av det samme tollstedet, til et far-
tøy, luftfartøy eller jernbane som skal 
frakte dem ut av avtalepartenes toll-
områder, forutsatt at følgende vilkår er 
oppfylt:
i) Omlastingen foretas innen 14 dager 

etter at varene er framlagt for toll-
myndighetene i samsvar med den 
respektive avtaleparts lovgivning; 
under særlige omstendigheter kan 
tollmyndighetene forlenge dette 
tidsrommet dersom de 14 dagene 
ikke er tilstrekkelig sett ut fra disse 
omstendighetene.

ii) Tollmyndighetene har tilgang til 
opplysninger om varene.

iii) Varenes bestemmelsessted og mot-
taker, etter transportørens kjenn-
skap, endres ikke.

f) Når varer som er fraktet inn i avtale-
partenes tollområder, er blitt avvist av 
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den ansvarlige tollmyndigheten og 
umiddelbart returnert til eksportlandet.

Artikkel 20

Sted der en deklarasjon for utgående 
forhåndsvarsel skal avgis

1. Deklarasjonen for utgående forhåndsvarsel 
skal avgis til det ansvarlige tollstedet i avta-
lepartens tollområde der utførselsformali-
tetene for varer bestemt for tredjeland gjen-
nomføres. Dersom en eksportdeklarasjon 
brukes som deklarasjon for utgående for-
håndsvarsel, skal den imidlertid avgis til 
den ansvarlige myndigheten i avtalepartens 
tollområde der formalitetene i forbindelse 
med eksport til tredjeland gjennomføres. I 
begge tilfeller skal det ansvarlige tollstedet 
gjennomføre den sikkerhets- og trygghets-
relaterte risikoanalysen på grunnlag av 
dataene i deklarasjonen, samt tollkontrol-
lene knyttet til sikkerhet og trygghet som 
anses som nødvendige.

2. Når varene forlater en avtaleparts tollom-
råde til et tredjeland gjennom en annen 
avtaleparts tollområde, og eksportformali-
tetene følges av en transitteringsprosedyre 
i samsvar med Konvensjonen om en felles 
transitteringsprosedyre, skal NCTS brukes 
til overføring av dataene omhandlet i artik-
kel 18 nr. 2 til de ansvarlige myndighetene i 
den andre avtaleparten.

I dette tilfellet skal den første avtale-
partens tollsted gjøre resultatene av sine 
sikkerhets- og trygghetsrelaterte tollkon-
troller tilgjengelig for den andre avtale-
partens tollmyndigheter dersom
a) tollmyndigheten vurderer at risikoene 

er betydelige og krever tollkontroll, og 
resultatene av tollkontrollen viser at den 
risikoutløsende hendelsen har funnet 
sted, eller

b) kontrollresultatene ikke viser at den 
risikoutløsende hendelsen har funnet 
sted, men den berørte tollmyndigheten 
anser at trusselen utgjør en høy risiko et 
annet sted i avtalepartenes tollområder, 
eller

c) det er nødvendig for en enhetlig anven-
delse av reglene i denne avtalen.

Avtalepartene skal i systemet omhandlet i 
artikkel 9E nr. 3 i avtalen utveksle opplysnin-
gene om risikoene nevnt i bokstav a) og b).

3. Som unntak fra nr. 1, når varene forlater en 
avtaleparts tollområde til et tredjeland gjen-

nom en annen avtaleparts tollområde, og 
eksportformalitetene ikke følges av en 
transitteringsprosedyre i samsvar med 
Konvensjonen om en felles transitterings-
prosedyre, skal deklarasjonen for utgående 
forhåndsvarsel avgis direkte til den andre 
avtalepartens ansvarlige utpasseringstoll-
sted der varene skal utføres til et tredjeland.

Artikkel 21

Frister for å avgi en deklarasjon for utgående 
forhåndsvarsel

1. Deklarasjonen for utgående forhåndsvarsel 
skal avgis innen følgende frister:
a) Ved sjøtrafikk:

i) For annen transport av containerlast 
enn det som er nevnt i bokstav ii) og 
iii), senest 24 timer før varene lastes 
på fartøyet som de skal forlate 
avtalepartenes tollområder på.

ii) For transport av containerlast mel-
lom avtalepartenes tollområder og 
Grønland, Færøyene, Island eller 
havner i Østersjøen, Nordsjøen, 
Svartehavet eller Middelhavet og 
alle havner i Marokko senest to 
timer før avgang fra en havn i avtale-
partenes tollområder.

iii) For transport av containerlast mel-
lom de franske oversjøiske departe-
menter, Asorene, Madeira eller 
Kanariøyene og et territorium uten-
for avtalepartenes tollområder, der-
som reisen varer i mindre enn 24 
timer, senest to timer før avgang fra 
en havn i avtalepartenes tollområ-
der.

iv) For transport som ikke omfatter 
containerlast, senest to timer før 
avgang fra en havn i avtalepartenes 
tollområder.

b) Ved lufttrafikk senest 30 minutter før 
avgang fra en lufthavn i avtalepartenes 
tollområder.

c) Ved trafikk på vei og på innlands vann-
veier senest en time før varene skal for-
late avtalepartenes tollområder.

d) Ved jernbanetrafikk:
i) Dersom togreisen fra den siste sta-

sjonen for sammensetting av tog til 
utpasseringstollstedet tar mindre 
enn to timer, senest en time før 
varene ankommer stedet som utpas-
seringstollstedet har ansvar for.
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ii) I alle andre tilfeller senest to timer 
før varene skal forlate avtaleparte-
nes tollområder.

2. I følgende tilfeller skal fristen for å avgi 
deklarasjonen for utgående forhåndsvarsel 
være den som gjelder for det aktive trans-
portmidlet som brukes til å forlate avtale-
partenes tollområder:
a) Når varene har ankommet utpas-

seringstollstedet på et annet transport-
middel som de overføres fra før de for-
later avtalepartenes tollområder (inter-
modal transport).

b) Når varene har ankommet utpas-
seringstollstedet på et transportmiddel 
som selv transporteres på et aktivt trans-
portmiddel når det forlater avtaleparte-
nes tollområder (kombinert transport).

3. Fristene omhandlet i nr. 1 og 2 gjelder ikke 
ved force majeure.

4. Uten hensyn til nr. 1 og 2 kan hver avtale-
part fastsette forskjellige frister
– ved trafikk omhandlet i artikkel 20 nr. 2, 

slik at en pålitelig risikoanalyse kan 
gjennomføres og forsendelser fanges 
opp for å gjennomføre sikkerhets- og 
trygghetsrelaterte tollkontroller,

– ved en internasjonal avtale om sikkerhet 
mellom nevnte avtalepart og et tredje-
land, med forbehold for prosedyren 
omhandlet i artikkel 9b nr. 3 i avtalen.

3. Vedlegg II til EØS-avtalens protokoll 10 skal 
lyde:

Vedlegg II

Autorisert økonomisk operatør

Avdeling I

Tildeling av status som autorisert økonomisk 
operatør

Artikkel 1

Generelle bestemmelser

Kriteriene for å få status som autorisert økono-
misk operatør skal være følgende:
a) Ingen alvorlige eller gjentatte brudd på toll- 

eller skattelovgivningen, herunder ingen 
tidligere alvorlige straffbare forhold knyttet 
til søkerens økonomiske virksomhet.

b) At søkeren viser at kontrollen med vedkom-
mendes virksomhet og med varestrømmen 
holder et høyt nivå, ved hjelp av et regn-
skapssystem som muliggjør egnede toll-
kontroller.

c) Økonomisk solvens, som skal anses for å 
være oppfylt når søkeren har en god økono-
misk evne som gjør at vedkommende kan 
innfri sine forpliktelser, idet det tas behørig 
hensyn til den aktuelle forretningsvirksom-
hetens karakter.

d) Egnede sikkerhets- og trygghetsstandar-
der, som skal anses for å være overholdt når 
søkeren viser at vedkommende har truffet 
egnede tiltak for å sikre sikkerhet og trygg-
het i den internasjonale forsyningskjeden, 
herunder på områdene fysisk integritet og 
tilgangskontroll, logistikkprosesser og 
håndtering av spesifikke typer varer og per-
sonell samt identifisering av vedkommen-
des forretningspartnere.

Artikkel 2

Tilfredsstillende etterlevelse

1. Kriteriet fastsatt i artikkel 1 bokstav a) skal 
anses for å være oppfylt dersom 
a) det ikke foreligger en avgjørelse fra en 

forvaltnings- eller rettsmyndighet der 
det fastslås at en av personene beskre-
vet i bokstav b) de siste tre årene har 
begått alvorlige eller gjentatte brudd på 
toll- eller skattelovgivningen i forbin-
delse med sin økonomiske virksomhet, 
og 

b) ingen av følgende personer har tidligere 
vært innblandet i alvorlige straffbare 
forhold knyttet til sin økonomiske virk-
somhet, herunder søkerens økono-
miske virksomhet dersom det er rele-
vant:
i) søkeren,
ii) den eller de ansatte med ansvar for 

søkerens tollsaker og 
iii) den eller de personene med ansvar 

for søkeren eller som utøver kon-
troll over vedkommendes ledelse.

2. Kriteriet omhandlet i artikkel 1 bokstav a) 
kan imidlertid uansett anses for å være opp-
fylt dersom tollmyndigheten som er ansvar-
lig for å treffe beslutningen, anser et brudd 
for å være ubetydelig sett i forhold til antal-
let eller omfanget av de relaterte aktivite-
tene, og ikke er i tvil om at søkeren har 
handlet i god tro.

3. Dersom personen omhandlet i nr. 1 bokstav 
b) iii) i denne artikkelen, annet enn søke-
ren, er etablert eller bosatt i et tredjeland, 
skal tollmyndigheten som er ansvarlig for å 
treffe beslutningen, vurdere om kriteriet 
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omhandlet i artikkel 1 bokstav a) er oppfylt, 
på grunnlag av data og opplysninger som 
den har til rådighet.

4. Dersom søkeren har vært etablert i mindre 
enn tre år, skal tollmyndigheten som er 
ansvarlig for å treffe beslutningen, vurdere 
om kriteriet omhandlet i artikkel 1 bokstav 
a) er oppfylt, på grunnlag av data og opplys-
ninger som den har til rådighet.

Artikkel 3

Tilfredsstillende system for forvaltning av 
regnskaper og transportopplysninger

Kriteriet fastsatt i artikkel 1 bokstav b) skal 
anses for å være oppfylt dersom følgende vilkår 
er oppfylt:
a) Søkeren bruker et regnskapssystem som 

er i samsvar med generelt aksepterte regn-
skapsprinsipper som gjelder i avtalepartene 
der regnskapene føres, tillater revisjons-
basert tollkontroll og fører et register over 
data som sørger for et revisjonsspor fra det 
øyeblikk data registreres.

b) Registre som søkeren fører for tollformål, 
er integrert i søkerens regnskapssystem 
eller muliggjør krysskontroll av opplys-
ninger med regnskapssystemet.

c) Søkeren gir tollmyndigheten fysisk tilgang 
til sine regnskapssystemer og, dersom det 
er relevant, til sine regnskaper og 
transportopplysninger.

d) Søkeren gir tollmyndigheten elektronisk 
tilgang til sine regnskapssystemer og, der-
som det er relevant, til sine regnskaper og 
transportopplysninger dersom disse lagres 
elektronisk.

e) Søkeren har en administrativ organisasjon 
som samsvarer med foretakets type og stør-
relse, og som er egnet for forvaltning av 
varestrømmen, og har interne kontroller 
som gjør det mulig å forebygge, oppdage 
og korrigere feil samt forebygge og opp-
dage ulovlige eller irregulære transaksjo-
ner.

f) Søkeren har, dersom det er relevant, til-
fredsstillende prosedyrer for håndtering av 
lisenser og tillatelser gitt i samsvar med 
handelspolitiske tiltak eller knyttet til han-
del med landbruksprodukter.

g) Søkeren har tilfredsstillende prosedyrer for 
arkivering av regnskaper og opplysninger 
og for beskyttelse mot tap av opplysninger.

h) Søkeren sikrer at relevante ansatte instrue-
res i å underrette tollmyndighetene dersom 

det oppdages problemer med å oppfylle 
kravene, og utarbeide prosedyrer for å 
informere tollmyndighetene om slike pro-
blemer.

i) Søkeren har truffet nødvendige sikkerhets-
tiltak for å beskytte søkerens datasystem 
mot uautorisert tilgang og for å sikre søke-
rens dokumentasjon.

j) Søkeren har, dersom det er relevant, til-
fredsstillende prosedyrer for håndtering av 
import- og eksportlisenser knyttet til for-
bud og restriksjoner, herunder tiltak for å 
skille varer som omfattes av forbud eller 
restriksjoner, fra andre varer, og tiltak for å 
sikre at disse forbudene og restriksjonene 
overholdes.

Artikkel 4

Økonomisk solvens

1. Kriteriet fastsatt i artikkel 1 bokstav c) skal 
anses for å være oppfylt dersom søkeren 
oppfyller følgende vilkår:
a) Søkeren er ikke gjenstand for konkurs-

behandling.
b) Søkeren har, i de tre siste årene før søk-

naden inngis, innfridd sine økonomiske 
forpliktelser angående betaling av toll 
og alle andre avgifter, skatter eller geby-
rer som skal betales ved eller i forbin-
delse med import eller eksport av varer.

c) Søkeren viser på grunnlag av tilgjenge-
lige data og opplysninger for de tre siste 
årene før søknaden inngis, at vedkom-
mende har tilstrekkelig økonomisk 
evne til å innfri sine forpliktelser sett i 
lys av typen av og størrelsen på forret-
ningsvirksomheten, herunder ingen 
negative nettoaktiva, med mindre de 
kan dekkes.

2. Dersom søkeren har vært etablert i mindre 
enn tre år, skal solvensen nevnt i artikkel 1 
bokstav c) kontrolleres på grunnlag av de 
dataene og opplysningene som er tilgjenge-
lig.

Artikkel 5

Sikkerhets- og trygghetsstandarder

1. Kriteriet fastsatt i artikkel 1 bokstav d) skal 
anses for å være oppfylt dersom følgende 
vilkår er oppfylt:
a) Bygningene som skal brukes i forbin-

delse med handlingene knyttet til auto-
riseringen, er beskyttet mot ulovlig inn-
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trengning og er bygd av materialer som 
motstår uvedkommendes forsøk på å 
skaffe seg adgang.

b) Det er truffet tilstrekkelige tiltak for å 
hindre uautorisert tilgang til kontorer, 
utskipingsområder, laste- og godsområ-
der og andre relevante steder.

c) Det er truffet tiltak for håndtering av 
varer, herunder beskyttelse mot uauto-
risert innføring, ombytting eller feil-
håndtering av varer og mot at det tukles 
med lasteenheter.

d) Søkeren har truffet tiltak for å sikre 
tydelig identifisering av sine forret-
ningspartnere og for å sikre, via gjen-
nomføring av egnede kontraktsregu-
lerte ordninger eller andre egnede tiltak 
i samsvar med søkerens forretningsmo-
dell, at disse forretningspartnerne sør-
ger for sikkerheten i sin del av den inter-
nasjonale forsyningskjeden.

e) Søkeren gjennomfører, i den utstrek-
ning loven tillater det, sikkerhetskon-
troller av potensielle ansatte som arbei-
der i sikkerhetssensitive stillinger, og 
gjennomfører bakgrunnskontroller av 
nåværende ansatte i slike stillinger peri-
odisk og når omstendighetene krever 
det.

f) Søkeren har tilfredsstillende sikker-
hetsprosedyrer for eventuelle eksterne 
tjenesteleverandører som brukes.

g) Søkeren sikrer at søkerens personale 
som har ansvar som er relevant for sik-
kerhetsspørsmål, deltar regelmessig i 
programmer for å øke deres bevissthet 
rundt disse sikkerhetsspørsmålene.

h) Søkeren har utpekt en kontaktperson 
med ansvar for sikkerhets- og trygg-
hetsrelaterte spørsmål.

2. Dersom søkeren er innehaver av et sikker-
hets- og trygghetssertifikat utstedt på 
grunnlag av en internasjonal konvensjon, 
en internasjonal standard fra Den interna-
sjonale standardiseringsorganisasjon eller 
en europeisk standard fra et europeisk stan-
dardiseringsorgan, skal det tas hensyn til 
disse sertifikatene når det kontrolleres om 
kriteriene fastsatt i artikkel 1 bokstav d) er 
oppfylt.

Kriteriene skal anses for å være oppfylt 
i den utstrekning det fastslås at kriteriene 
for utstedelse av nevnte sertifikat er iden-
tiske med eller tilsvarende de som er fast-
satt i artikkel 1 bokstav d).

3. Dersom søkeren er en sikkerhetsgodkjent 
fraktleverandør eller en kjent avsender på 
området sivil luftfartssikkerhet, skal krite-
riene fastsatt i nr. 1 anses for å være oppfylt 
i forbindelse med stedene og virksomheten 
som søkeren har fått status som sikkerhets-
godkjent fraktleverandør eller kjent avsen-
der for, i den utstrekning kriteriene for 
utstedelse av status som sikkerhetsgod-
kjent fraktleverandør eller kjent avsender 
er identiske med eller tilsvarende de som er 
fastsatt i artikkel 1 bokstav d).

Avdeling II

Lettelser som gis autoriserte økonomiske 
operatører

Artikkel 6

Lettelser som gis autoriserte økonomiske 
operatører

1. Dersom en autorisert økonomisk operatør 
for sikkerhets- og trygghetsformål på egne 
vegne avgir en deklarasjon for utgående 
forhåndsvarsel i form av en tolldeklarasjon 
eller deklarasjon om gjeneksport, kreves 
det ingen andre detaljer enn de som er 
angitt i disse deklarasjonene.

2. Dersom en autorisert økonomisk operatør 
for sikkerhets- og trygghetsformål på 
vegne av en annen person som også er en 
autorisert økonomisk operatør, avgir en 
deklarasjon for utgående forhåndsvarsel i 
form av en tolldeklarasjon eller deklarasjon 
om gjeneksport, kreves det ingen andre 
detaljer enn de som er angitt i disse dekla-
rasjonene.

Artikkel 7

Gunstigere behandling med tanke på 
risikovurdering og kontroll

1. En autorisert økonomisk operatør skal 
være underlagt færre fysiske og dokument-
baserte sikkerhetskontroller enn andre 
økonomiske operatører.

2. Dersom en autorisert økonomisk operatør 
har avgitt en deklarasjon for inngående 
forhåndsvarsel eller har fått tillatelse til å 
avgi en tolldeklarasjon eller en deklarasjon 
for midlertidig lager i stedet for en dekla-
rasjon for inngående forhåndsvarsel, eller 
dersom en autorisert økonomisk operatør 
har fått tillatelse til å bruke kommersielle 
informasjonssystemer eller havne- eller 
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transportinformasjonssystemer til å avgi 
detaljene i en deklarasjon for inngående 
forhåndsvarsel som nevnt i artikkel 10 
nr. 8 i avtalen og i artikkel 1 nr. 4 i vedlegg 
I, skal den ansvarlige tollmyndigheten, når 
forsendelsen er blitt valgt ut for fysisk 
kontroll, underrette den autoriserte øko-
nomiske operatøren om dette. Denne 
underretningen skal finne sted før varene 
ankommer avtalepartenes tollområder.

Denne underretningen skal også gjø-
res tilgjengelig for transportøren dersom 
vedkommende er en annen enn den autori-
serte økonomiske operatøren nevnt i 
første ledd, forutsatt at transportøren er 
en autorisert økonomisk operatør og er 
koblet til de elektroniske systemene som 
er knyttet til deklarasjonene nevnt i første 
ledd.

Denne underretningen skal ikke fram-
legges dersom den kan være til skade for 
kontrollene som skal gjennomføres, eller 
resultatene av dem.

3. Dersom forsendelser deklarert av en auto-
risert økonomisk operatør er blitt valgt ut 
for fysisk eller dokumentbasert kontroll, 
skal denne kontrollen prioriteres.

På anmodning fra en autorisert økono-
misk operatør kan kontrollene gjennom-
føres på et annet sted enn der varene skal 
framlegges for tollmyndighetene.

Artikkel 8

Unntak fra gunstig behandling

Den gunstigere behandlingen omhandlet i ar-
tikkel 7 får ikke anvendelse på eventuelle toll-
sikkerhetskontroller knyttet til spesifikke for-
høyede trusselnivåer eller kontrollforpliktelser 
fastsatt i annet regelverk.

Tollmyndighetene skal imidlertid priori-
tere å gjennomføre den nødvendige behandlin-
gen, formalitetene og kontrollene for forsen-
delser deklarert av en autorisert økonomisk 
operatør.

Avdeling III

Suspensjon, oppheving og tilbakekalling av 
status som autorisert økonomisk operatør

Artikkel 9

Suspensjon av status

1. En beslutning om tildeling av status som 
autorisert økonomisk operatør skal suspen-

deres av den ansvarlige tollmyndigheten i 
følgende tilfeller:
a) Dersom nevnte tollmyndighet anser at 

det kan være tilstrekkelige grunner til å 
oppheve eller tilbakekalle beslutningen, 
men ennå ikke har alle nødvendige ele-
menter for å treffe beslutning om opp-
heving eller tilbakekalling.

b) Dersom nevnte tollmyndighet anser at 
vilkårene for beslutningen ikke er opp-
fylt, eller at innehaveren av beslutnin-
gen ikke oppfyller forpliktelsene i 
nevnte beslutning, og at det er hensikts-
messig å gi innehaveren av beslut-
ningen tid til å treffe tiltak for å sikre at 
vilkårene eller forpliktelsene oppfylles.

c) Dersom innehaveren av beslutningen 
anmoder om slik suspensjon fordi ved-
kommende midlertidig er ute av stand 
til å oppfylle vilkårene eller forpliktel-
sene fastsatt i beslutningen.

2. I tilfellet nevnt i nr. 1 bokstav b) og c) skal 
innehaveren av beslutningen underrette 
tollmyndigheten om hvilke tiltak vedkom-
mende vil treffe for å sikre at vilkårene eller 
forpliktelsene oppfylles, samt hvor lang tid 
vedkommende trenger for å treffe tiltak.

Når den berørte økonomiske operatø-
ren til tollmyndighetenes tilfredshet har 
truffet de nødvendige tiltakene for å opp-
fylle vilkårene og kriteriene som enhver 
autorisert økonomisk operatør må oppfylle, 
skal den utstedende tollmyndigheten 
trekke tilbake suspensjonen.

3. Suspensjonen påvirker ikke eventuelle toll-
prosedyrer som allerede var innledet før sus-
pensjonsdatoen, og som ikke er avsluttet.

4. Innehaveren av beslutningen skal under-
rettes om suspensjonen.

Artikkel 10

Oppheving av status

1. En beslutning om tildeling av status som 
autorisert økonomisk operatør skal opp-
heves dersom alle følgende vilkår er opp-
fylt:
a) Beslutningen ble truffet på grunnlag av 

feil eller ufullstendige opplysninger.
b) Innehaveren av beslutningen visste eller 

burde med rimelighet ha visst at opplys-
ningene var feil eller ufullstendige.

c) Beslutningen ville ha vært annerledes 
dersom opplysningene var korrekte og 
fullstendige.
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2. Innehaveren av beslutningen skal under-
rettes om opphevingen.

3. Opphevingen skal tre i kraft den datoen den 
første beslutningen trådte i kraft, med 
mindre noe annet er angitt i beslutningen i 
samsvar med tollregelverket.

Artikkel 11

Tilbakekalling av status

1. En beslutning om tildeling av status som 
autorisert økonomisk operatør skal tilbake-
kalles av de ansvarlige tollmyndighetene i 
følgende tilfeller:
a) Når et eller flere av vilkårene for å treffe 

nevnte beslutning ikke var eller ikke 
lenger er oppfylt.

b) På søknad fra innehaveren av beslut-
ningen.

c) Dersom innehaveren av beslutningen 
innen den fastsatte suspensjonsperio-
den nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og 
c) ikke treffer de nødvendige tiltakene 
for å oppfylle vilkårene fastsatt for eller 
forpliktelsene fastsatt i beslutningen.

2. Tilbakekallingen skal tre i kraft dagen etter 
at det er gitt melding om den.

3. Innehaveren av beslutningen skal under-
rettes om tilbakekallingen.

Avdeling IV

Artikkel 12

Utveksling av opplysninger

For sikkerhetsformål skal avtalepartene 
regelmessig underrette hverandre om identite-
ten til sine autoriserte økonomiske operatører 
og oppgi følgende opplysninger:
a) Operatørens identifikasjonsnummer (TIN) 

i et format som er i samsvar med EORI-
reglene for registrering og identifisering av 
økonomiske operatører.

b) Den autoriserte økonomiske operatørens 
navn og adresse.

c) Nummeret på dokumentet som gir status 
som autorisert økonomisk operatør.

d) Nåværende status (gyldig, suspendert, til-
bakekalt).

e) Perioder for endret status.
f) Datoen for når beslutningen og etter-

følgende hendelser (suspensjon eller til-
bakekalling) trer i kraft.

g) Myndigheten som har utstedt beslut-
ningen.
D
ep

ar
te

m
en

te
n


	Prop. 90 S
	Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport
	1 Innledning
	2 Bakgrunn
	3 Nærmere om endringene
	4 Konstitusjonelle forhold
	5 Utkast til beslutning i EØS-komiteen
	6 Vedlegget til EØS-komiteens beslutning med de konkrete endringene i protokoll 10
	7 Vedlegg I til protokoll 10 – Deklarasjoner for inngående og utgående forhåndsvarsel
	8 Vedlegg II til protokoll 10 om autorisert økonomisk operatør
	9 Forholdet til norsk rett
	10 Økonomiske og administrative konsekvenser
	11 Konklusjon og tilrådning
	Forslag
	til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport
	I

	Vedlegg 1
	EØS-komiteens beslutning nr. […] av […] om endring av EØS-avtalens protokoll 10 om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005b004200610073006500640020006f006e00200027004400650070004d00650064006900610020002d0020005400720079006b006b002000280046004f0047005200410033003900290027005d00200046006f0072002000760061006e006c0069006700650020007400720079006b006b00730061006b0065007200200068006f00730020004400650070004d0065006400690061002e000d005000440046002f0058002d0034002c00200046004f00470052004100330039002c002000430072006f00700020004d00610072006b0073002c002000550073006500200064006f00630075006d0065006e007400200062006c006500650064002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


