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R E GL U G ER Ð
um gildistöku framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1158
um skilyrði fyrir innflutningi á matvælum og fóðri, sem eru upprunnin
í þriðju löndum, í kjölfar slyssins í Tsjernóbýl-kjarnorkuverinu.
1. gr.
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í I. kafla I. viðauka, skulu
öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum
ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2007, frá 26. október 2007, öðlast eftirfarandi ESB-gerð gildi hér á landi:
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1158 frá 5. ágúst 2020 um skilyrði fyrir innflutningi á matvælum og fóðri, sem eru upprunnin í þriðju löndum, í kjölfar slyssins í Tsjernóbýl-kjarnorkuverinu.
2. gr.
Ofangreind framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.
3. gr.
Allur kostnaður við opinbert eftirlit, þ.m.t. sýnataka, greining sýna, geymsla, förgun og allar aðrar
ráðstafanir sem gripið er til skal greiddur af innflutnings- og dreifingaraðilum eftir því sem við á.
4. gr.
Innflutnings- og dreifingaraðilar sem flytja inn eða dreifa vörum sem reglugerð þessi tekur til,
skulu senda Matvælastofnun tilkynningu og gögn um fyrirhugaðan innflutning ásamt upplýsingum
um áætlaðan komutíma.
5. gr.
Matvælastofnun hefur eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt samkvæmt
6. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli og 3. gr. laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru.
6. gr.
Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a – 30. gr. e og 31. gr. laga nr.
93/1995 um matvæli og 9. gr. og 9. gr. a – 9. gr. e laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og
sáðvöru.
7. gr.
Reglugerð þessi er sett með stoð í 27. gr. b og 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli og 7. gr.
laga nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, með síðari breytingum.
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 24. ágúst 2020.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.
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Fylgiskjal.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/1158
frá 5. ágúst 2020
um skilyrði fyrir innflutningi á matvælum og fóðri, sem eru upprunnin í þriðju löndum,
í kjölfar slyssins í Tsjernóbýl-kjarnorkuverinu
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar meginreglur og kröfur
samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla( 1),
einkum ii. lið b-liðar 1. mgr. 53. gr.,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera
starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði
og plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB) nr. 396/2005,
(EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031,
reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB,
2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr.
882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og
ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit)( 2), einkum b-lið fyrstu undirgreinar 4. mgr. 54. gr. og a-, c- og flið fyrstu málsgreinar 90. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
(1) Með reglugerð ráðsins (EB) nr. 733/2008( 3) voru fastsett leyfð hámarksgildi fyrir geislavirka mengun í tilteknum landbúnaðarafurðum sem eru upprunnar í þriðju löndum. Þar var einnig fastsett að aðildarríkjum sé skylt að inna af hendi eftirlit
með slíkum afurðum til að tryggja að farið sé að ákvæðum um geislavirkni, sem sett eru fram í þeirri reglugerð, áður en
afurðirnar eru afgreiddar í frjálst flæði. Sú reglugerð féll úr gildi 31. mars 2020. Þar eð vísað er í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2003/274/KBE( 4) til leyfðra hámarksgilda fyrir geislavirkni, sem voru fastsett með þeirri reglugerð ráðsins,
ætti að breyta þeim þannig að vísað sé í hámarksgildin sem eru fastsett með þessari reglugerð.
(2) Í kjölfar slyssins í Tsjernóbýl-kjarnorkuverinu 26. apríl 1986 losnaði verulegt magn af geislavirkum frumefnum út í
andrúmsloftið og hafði áhrif á fjölmörg þriðju lönd. Slík mengun getur ennþá skapað hættu fyrir heilbrigði manna og dýra í
Sambandinu og því er rétt að gerðar séu ráðstafanir á vettvangi Sambandsins til að tryggja öryggi fóðurs og matvæla sem
eru upprunnin í þessum þriðju löndum eða send þaðan.
(3) Í 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 er kveðið á um möguleika á að samþykkja tilteknar ráðstafanir Sambandsins
vegna matvæla og fóðurs, sem flutt eru inn frá þriðja landi, þegar ljóst er að slík matvæli eða fóður eru líkleg til að skapa
alvarlega áhættu fyrir heilbrigði manna eða dýra eða fyrir umhverfið sem ekki er hægt að hafa fullnægjandi stjórn á með
þeim ráðstöfunum sem hlutaðeigandi aðildarríki hefur eða hafa gripið til. Í samræmi við starfsvenjur sem voru samþykktar
eftir slysið í Fukushima-kjarnorkuverinu og hófust með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
297/2011( 5) um að byggja slíkar ráðstafanir á ii. lið b-liðar 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (EB) nr. 178/2002 leggur framkvæmdastjórnin til að eftirfylgniaðgerðir, sem byggja á því ákvæði, verði innleiddar.
(4) Í álitum sínum frá 15. nóvember 2018( 6) og 13. júní 2019( 7) staðfesti sérfræðingahópurinn, sem um getur í 31. gr. sáttmála
Kjarnorkubandalags Evrópu, að núverandi leyfð hámarksgildi fyrir geislavirkt sesíum, sem nema 370 Bq/kg fyrir mjólk,
mjólkurvörur og „matvæli fyrir ungbörn“ og 600 Bq/kg fyrir allar aðrar vörur, veiti fullnægjandi vernd. Þar eð hugtakið
„matvæli fyrir ungbörn“ í áliti sérfræðingahópsins á við um matvæli fyrir allt að þriggja ára gömul börn er rétt að nota
hugtakið „matvæli fyrir ungbörn og smábörn“ í samræmi við skilgreiningarnar á ungbörnum og smábörnum í a- og b-lið 2.
mgr. 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013( 8). Aðrar vörur, sem hámarksgildið 600 Bq/kg gildir
(1) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1.
(3) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 733/2008 frá 15. júlí 2008 um skilyrði fyrir innflutningi á landbúnaðarafurðum, sem eru upprunnar í þriðju löndum, í
kjölfar slyssins í Tsjernóbýl-kjarnorkuverinu (Stjtíð. ESB L 201, 30.7.2008, bls. 1).
(4) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2003/274/KBE um að vernda og upplýsa almenning að því er varðar váhrif sem stafa af viðvarandi mengun frá
geislavirku sesíumi í tilteknum afurðum úr villtum dýrum og plöntum sem er afleiðing af slysinu í Tsjernóbýl-kjarnorkuverinu (Stjtíð. ESB L 099,
17.4.2003, bls.55).
(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 297/2011 frá 25. mars 2011 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á fóðri og
matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu (Stjtíð. ESB L 80, 26.3.2011, bls. 5).
(6) „Opinion of the Group of Experts referred to in Article 31 of the Euratom Treaty on the Prolongation of the latest Post-Chernobyl Regulation –
Council Regulation 733/2008 amended by Council Regulation 1048/2009“ (samþykkt á fundinum 15. nóvember 2018). Aðgengilegt á:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_prolongation_of_post-chernobyl_regulations_15_november_2018.pdf.
(7) „Opinion of the Group of Experts referred to in Article 31 of the Euratom Treaty on a draft proposal for an implementing regulation imposing
conditions governing the import of food, minor food and feed originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station“
(samþykkt á fundinum 13. júní 2019). Aðgengilegt á: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_implementing_regulation_on_postchernobyl_measures_13_june_2019.pdf.
(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 609/2013 frá 12. júní 2013 um matvæli sem eru ætluð ungbörnum og smábörnum, matvæli sem eru
notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi og þyngdarstjórnunarfæði í stað alls annars fæðis og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 92/52/EBE,
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um, eru matvæli, þ.m.t. matvæli sem hafa lítið vægi, önnur en matvæli fyrir ungbörn og smábörn, og fóður í skilningi 1. gr.
reglugerðar ráðsins (KBE) 2016/52( 9).
(5) Tilteknar vörur, sem eru upprunnar í þriðju löndum sem urðu fyrir áhrifum af slysinu í Tsjernóbýl, sýna ennþá mengun frá
geislavirku sesíumi sem fer yfir áðurnefnd leyfð hámarksgildi. Niðurstöður undanfarinna ára veita sannanir fyrir því að
mengun af völdum sesíums-137 í kjölfar slyssins í Tsjernóbýl er ennþá mikil í nokkrum afurðum af tegundum sem lifa og
vaxa í skógum og skóglendi. Þetta tengist áframhaldandi umtalsverðum styrk geislavirks sesíums í þessu vistkerfi og
helmingunartíma þess sem nemur 30 árum.
(6) Þar eð geislavirk kjarnategund sesíums-134, með helmingunartíma sem nemur u.þ.b. tveimur árum, hefur brotnað alveg
niður síðan slysið varð í Tsjernóbýl þykir rétt að hámarksgildið eigi einungis við um sesíum-137 sökum þess að frá
greiningarlegu sjónarmiði séð skapar greiningin á sesíumi-134 viðbótarbyrðar.
(7) Undanfarin 10 ár hefur verið tilkynnt um tilvik í hraðviðvörunarkerfið fyrir matvæli og fóður þar sem ekki er farið að
tilskildum ákvæðum um hámarksgildi í ætisveppum sem eru fluttir inn frá nokkrum þriðju löndum. Undanfarin 10 ár hefur
verið tilkynnt um örfá tilvik í hraðviðvörunarkerfið fyrir matvæli og fóður þar sem ekki hefur verið farið að tilskildum
ákvæðum um hámarksgildi í sendingum af trönuberjum, aðalbláberjum og öðrum ávöxtum og afleiddum afurðum af
ættkvíslinni Vaccinium en engin tilvik þar sem ekki var farið að tilskildum ákvæðum varðandi kjöt af veiðidýrum.
(8) Af þessu leiðir að matvæli og fóður, sem eru flutt inn frá tilteknum þriðju löndum, geta verið geislamenguð og eru því
líklegri til að skapa alvarlega áhættu fyrir heilbrigði manna, heilbrigði dýra eða umhverfið sem útheimtir aðgerðir á vettvangi
Sambandsins áður en þessar vörur koma inn á markað Sambandsins.
(9) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1635/2006( 10) er mælt fyrir um ítarlegar reglur um beitingu reglugerðar (EB)
nr. 733/2008. Þar er gerð sú krafa að aðildarríki tryggi að lögbær yfirvöld þriðju landa, sem urðu fyrir áhrifum af slysinu í
Tsjernóbýl, gefi út útflutningsvottorð fyrir tilteknar landbúnaðarafurðir þar sem vottað er að afurðirnar, sem þau fylgja, séu
í samræmi við leyfð hámarksgildi sem sett eru fram í reglugerð (EB) nr. 733/2008. Hlutaðeigandi, tilteknu þriðju lönd eru
tilgreind í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1635/2006.
(10) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1609/2000( 11) var komið á fót skrá yfir afurðir sem reglugerð (EB) nr.
733/2008 gildir um.
(11) Í reglugerð (ESB) 2017/625 eru reglur til að sannprófa samræmi við löggjöf Sambandsins um landbúnaðartengda matvælakeðju, sem gilda um opinbert eftirlit með dýrum og vörum sem koma inn í Sambandið, felldar inn í einn lagaramma og settar
reglur um þá skuldbindingu að framvísa tilteknum flokkum vara frá tilteknum þriðju löndum á landamæraeftirlitsstöðvum
til að opinbert eftirlit sé haft með þeim fyrir komu þeirra inn í Sambandið.
(12) Til að greiða fyrir framkvæmd opinbers eftirlits við komu inn í Sambandið þykir rétt að koma á einni fyrirmynd að opinberu
vottorði vegna komu matvæla og fóðurs inn í Sambandið sem falla undir sérstök skilyrði fyrir komu inn í Sambandið.
(13) Gefa ætti opinber vottorð út annaðhvort á pappírsformi eða rafrænu formi. Því þykir rétt að setja sameiginlegar kröfur að
því er varðar útgáfu opinberra vottorða í báðum tilvikum, til viðbótar við kröfurnar sem mælt er fyrir um í VII. kafla II.
bálks reglugerðar (ESB) 2017/625. Að því er þetta varðar er í f-lið fyrstu málsgreinar 90. gr. þeirrar reglugerðar kveðið á
um að framkvæmdastjórnin samþykki reglur um útgáfu rafrænna vottorða og um notkun á rafrænum undirskriftum, þ.m.t. í
tengslum við opinber vottorð sem eru gefin út í samræmi við þá reglugerð. Þar að auki ætti að setja ákvæði til að tryggja að
kröfur um opinber vottorð, sem eru ekki lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit (IMSOC) sem mælt
er fyrir um í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628( 12), gildi einnig um opinber vottorð sem eru
gefin út í samræmi við þessa reglugerð.
(14) Til að forðast rangnotkun og misbeitingu er mikilvægt að skilgreina þau tilvik þar sem gefa má út opinbert endurnýjunarvottorð og þær kröfur sem slíkt vottorð þarf að uppfylla. Mælt var fyrir um slík tilvik í framkvæmdarreglugerð (ESB)
2019/628 í tengslum við opinber vottorð sem eru gefin út í samræmi við þá reglugerð. Með það fyrir augum að tryggja
samræmda aðferð þykir rétt að kveða á um, þegar um er að ræða útgáfu endurnýjunarvottorða, að skipta ætti opinberum
vottorðum, sem eru gefin út í samræmi við þessa reglugerð, út í samræmi við málsmeðferðarreglur um endurnýjunarvottorð
sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/628.
(15) Vegna langvinnra áhrifa geislamengunar þykir á þessu stigi rétt að breyta ekki skránni yfir þriðju lönd sem urðu fyrir áhrifum
af atburðinum í Tsjernóbýl. Þó ættu Búlgaría og Rúmenía, sem hafa í millitíðinni gerst aðildarríki, af þeim sökum ekki að
vera í þeirri skrá. Liechtenstein og Noregur, sem eru hluti af Evrópska efnahagssvæðinu (EES) og falla þar af leiðandi ekki
undir viðkomandi eftirlit, ættu ekki heldur að vera í þeirri skrá. Endurskoðun á þessari reglugerð, að því er varðar skrána
tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB og 2006/141/EB, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/39/EB og
reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 41/2009 og (EB) nr. 953/2009 (Stjtíð. ESB L 181, 29.6.2013, bls. 35).
(9) Reglugerð ráðsins (KBE) 2016/52 frá 15. janúar 2016 um leyfð hámarksgildi fyrir geislavirka mengun í matvælum og fóðri í kjölfar kjarnorkuslyss
eða hvers kyns annars neyðarástands af völdum geislunar og um niðurfellingu á reglugerð (KBE) nr. 3954/87 og reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar
(KBE) nr. 944/89 og (KBE) nr. 770/90 (Stjtíð. ESB L 13, 20.1.2016, bls. 2).
(10) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1635/2006 frá 6. nóvember 2006 um ítarlegar reglur um beitingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 737/90
um skilyrði varðandi innflutning á landbúnaðarafurðum, sem eru upprunnar í þriðju löndum, eftir slysið í kjarnorkuverinu í Tsjernóbýl (Stjtíð. ESB L
306, 7.11.2006, bls. 3).
(11) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1609/2000 frá 24. júlí 2000 um að koma á skrá yfir afurðir sem eru undanskildar beitingu reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 737/90 um skilyrði varðandi innflutning á landbúnaðarafurðum, sem eru upprunnar í þriðju löndum, eftir slysið í kjarnorkuverinu í
Tsjernóbýl (Stjtíð. EB L 185, 25.7.2000, bls. 27).
(12) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/628 frá 8. apríl 2019 um fyrirmyndir að opinberum vottorðum fyrir tiltekin dýr og
vörur og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/759 að því er varðar þessar fyrirmyndir að vottorðum
(Stjtíð. ESB L 131, 17.5.2019, bls. 101).
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yfir þriðju lönd sem urðu fyrir áhrifum, ætti að fara fram eigi síðar en 31. mars 2030. Samhliða því má aðlögun á ráðstöfunum
eftir löndum fara fram fyrr ef nákvæmari greining á mengunarstigi í viðkomandi landi sýnir lægri gildi.
(16) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/595 var Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi og
Norður-Írlandi bætt á skrána yfir lönd sem falla undir reglugerð (EB) nr. 733/2008 frá og með deginum eftir þann dag þegar
lög Sambandsins hætta að gilda um Bretland og í Bretlandi.( 13) Reglugerð (EB) nr. 733/2008 var síðar felld inn í 2. viðauka
við bókunina um Írland/Norður-Írland við útgöngusamninginn( 14). Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. útgöngusamningsins nær þessi
tilvísun einnig yfir reglugerð (EB) nr. 1635/2006. Af þessu leiðir að Bretland, að því er varðar beitingu reglugerða (EB) nr.
1635/2006 og (EB) nr. 733/2008 ásamt reglugerð (ESB) 2019/595, sem og þessarar reglugerðar sem kemur í staðinn fyrir
þessar gerðir, verður að beita þessari reglugerð gagnvart Norður-Írlandi eins og Norður-Írland væri aðildarríki Sambandsins.
Því ætti ekki að skrá Norður-Írland í I. viðauka við þessa reglugerð þó að afgangurinn af Bretlandi ætti að vera á skrá í þeim
viðauka. Þar eð þessi reglugerð gildir einungis um þriðju lönd gildir færsla Bretlands á skrá í viðaukann einungis frá þeim
degi þegar lög Sambandsins gilda ekki lengur um Bretland og í Bretlandi samkvæmt útgöngusamningnum.
(17) Í ljósi reynslunnar af núverandi eftirliti og fáum tilvikum þar sem farið er yfir leyfð hámarksgildi er talið fullnægjandi að
farið sé fram á að sannprófun skjala fari fram með öllum sendingum af ætisveppum, að undanskildum ræktuðum ætisveppum, og af villtum trönuberjum, aðalbláberjum og öðrum ávöxtum og afleiddum afurðum af ættkvíslinni Vaccinium
sem eru með meðfylgjandi opinbert vottorð, að viðbættri sannprófun auðkenna og eftirliti með ástandi 20% af þessum
sendingum, þ.m.t. rannsóknarstofugreining á því hvort geislavirkt sesíum er fyrir hendi.
(18) Þar eð þessi reglugerð kemur í stað reglugerða (EB) nr. 1609/2000 og (EB) nr. 1635/2006 ætti að fella þær reglugerðir úr
gildi.
(19) Til að unnt sé að aðlagast nýju ráðstöfununum snurðulaust þykir rétt að kveða á um umbreytingarráðstöfun að því er varðar
sendingar með meðfylgjandi vottorðum, sem eru gefin út í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1635/2006, að því tilskildu að
slík vottorð hafi verið gefin út fyrir 1. september 2020.
(20) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli
og fóður.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Gildissvið
1. Þessi reglugerð gildir um matvæli, þ.m.t. matvæli sem hafa lítið vægi, og fóður í skilningi 1. gr. reglugerðar (KBE) 2016/52,
sem eru upprunnin í eða send frá þriðju löndum sem eru skráð í I. viðauka við þessa reglugerð (hér á eftir nefnd vörurnar), sem
ætlunin er að setja á markað Sambandsins.
2. Þessi reglugerð gildir ekki um eftirfarandi flokka sendinga af vörum nema heildarþyngd þeirra fari yfir 10 kg af ferskvöru
eða 2 kg af þurrvöru:
a) sendingar, sem eru sendar sem vörusýnishorn, rannsóknarsýni eða sem sýningargripir á sýningar, sem ekki er ætlunin
að setja á markað,
b) sendingar sem eru hluti af persónulegum farangri farþega og ætlaðar til persónulegrar neyslu eða notkunar,
c) sendingar, sem eru ekki viðskiptalegs eðlis, sem eru sendar til einstaklinga, sem ekki er ætlunin að setja á markað,
d) sendingar sem eru ætlaðar til notkunar í vísindaskyni.
Ef vafi leikur á um fyrirhugaða notkun varanna, sem um getur í b- og c-lið, hvílir sönnunarbyrðin á herðum eiganda persónulega
farangursins og á herðum viðtakanda sendingarinnar, eftir því sem við á.
2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1)

„landamæraeftirlitsstöð“: landamæraeftirlitsstöð eins og hún er skilgreind í 38. lið 3. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625,

2)

„sending“: sending eins og hún er skilgreind í 37. lið 3. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.
3. gr.
Skilyrði fyrir komu inn í Sambandið

1.

Vörurnar mega einungis koma inn í Sambandið ef þær eru í samræmi við þessa reglugerð.

2. Vörurnar skulu vera í samræmi við eftirfarandi, uppsöfnuð, leyfileg hámarksgildi geislamengunar með tilliti til sesíums137:
a) 370 Bq/kg fyrir mjólk og mjólkurvörur og fyrir matvæli fyrir ungbörn og smábörn eins og skilgreint er í a- og b-lið 2.
mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 609/2013,
b) 600 Bq/kg fyrir allar aðrar vörur sem um er að ræða.
(13) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/595 frá 11. apríl 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1635/2006 um ítarlegar
reglur um beitingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 737/90 vegna útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Sambandinu
(Stjtíð. ESB L 103, 12.4.2019, bls. 22).
(14) Samningur um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu (Stjtíð.
ESB L 29 I, 31.1.2020, bls. 7).
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3. Hverri sendingu af vörum, sem eru tilgreindar í II. viðauka með tilvísun í viðkomandi númer í sameinuðu nafnaskránni, frá
þriðju löndum sem eru tilgreind í I. viðauka skal fylgja opinbert vottorð sem um getur í 4. gr. Hver sending skal auðkennd með
auðkenniskóða sem skal tilgreindur á opinbera vottorðinu og á samræmda heilbrigðis- og innflutningsskjalinu eins og kveðið er
á um í 56. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.
4. gr.
Opinbert vottorð
1. Lögbært yfirvald þriðja landsins, sem er upprunaland, eða þriðja landsins þaðan sem sendingin er send ef það land er annað
en upprunalandið, skal gefa út opinbera vottorðið, sem um getur í 3. mgr. 3. gr., í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í
III. viðauka.
2.

Opinbert vottorð skal uppfylla eftirfarandi kröfur:
a) það skal vera með auðkenniskóða sendingarinnar, sem um getur í 3. mgr. 3. gr., sem það gildir fyrir,
b) það skal gefið út áður en sendingin, sem það gildir fyrir, hverfur undan eftirliti lögbærra yfirvalda í því þriðja landi sem
gefur út vottorðið,
c) það skal ekki gilda lengur en í fjóra mánuði frá útgáfudegi og í öllum tilvikum ekki lengur en í sex mánuði frá dagsetningu niðurstaðnanna úr rannsóknarstofugreiningunum sem um getur í 6. mgr.

3. Opinbert vottorð sem lögbært yfirvald þriðja landsins, sem gefur vottorðið út, leggur ekki fram í upplýsingastjórnunarkerfinu
fyrir opinbert eftirlit skal einnig uppfylla kröfur um fyrirmyndir að opinberum vottorðum, sem eru ekki lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit, sem mælt er fyrir um í 3. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/628.
4. Lögbærum yfirvöldum er einungis heimilt að gefa út opinbert endurnýjunarvottorð í samræmi við reglurnar sem mælt er
fyrir um í 5. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/628.
5.

Opinbera vottorðið skal fyllt út á grundvelli leiðbeininganna sem settar eru fram í IV. viðauka.

6. Opinbert vottorð skal staðfesta að vörurnar séu í samræmi við leyfð hámarksgildi sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 3. gr. Með
opinberu vottorði skulu fylgja niðurstöður úr sýnatöku og greiningu, sem lögbær yfirvöld þriðja lands, sem er upprunaland, eða
landsins þaðan sem sendingin er send frá ef það land er annað en upprunalandið, framkvæmdu á þeirri sendingu.
5. gr.
Opinbert eftirlit við komu inn í Sambandið
1. Sendingar af vörum, sem um getur í 3. mgr. 3. gr., skulu falla undir opinbert eftirlit við komu þeirra inn í Sambandið gegnum
landamæraeftirlitsstöð og á eftirlitsstöðum.
2. Lögbær yfirvöld á landamæraeftirlitsstöðinni skulu inna af hendi sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi 20% af þessum
sendingum, þ.m.t. rannsóknarstofugreining á því hvort sesíum-137 er fyrir hendi.
6. gr.
Afgreiðsla í frjálst flæði
Tollyfirvöld skulu einungis heimila afgreiðslu sendinga af vörum, sem um getur í 3. mgr. 3. gr., í frjálst flæði við framvísun
samræmds heilbrigðis- og innflutningsskjals, sem er fyllt út á viðeigandi hátt eins og kveðið er á um í b-lið 2. mgr. 57. gr.
reglugerðar (ESB) 2017/625, sem staðfestir að sendingin sé í samræmi við gildandi reglur sem um getur í 2. mgr. 1. gr. þeirrar
reglugerðar.
7. gr.
Endurskoðun
Framkvæmdastjórnin skal endurskoða þessa reglugerð eigi síðar en 31. mars 2030.
Nákvæmt mat á mengunarstigi í þriðju löndum, sem um getur í I. viðauka, skal framkvæmt á grundvelli tiltækra niðurstaðna úr
eftirliti og, ef við á, skal, til samræmis við það, fara fram endurskoðun, á grundvelli niðurstöðunnar úr þessu mati, á þriðju
löndunum sem eru tilgreind í I. viðauka, vörunum sem eru tilgreindar í II. viðauka og ráðstöfununum sem um getur í 2. mgr. 5.
gr. fyrir þá dagsetningu.
8. gr.
Niðurfellingar
Reglugerðir (EB) nr. 1609/2000 og (EB) nr. 1635/2006 eru felldar úr gildi.
9. gr.
Umbreytingarákvæði
Á umbreytingartímabili sem stendur til 31. desember 2020 skal heimila komu sendinga af vörum, sem um getur í 3. mgr. 3. gr.,
með meðfylgjandi viðeigandi vottorðum sem eru gefin út fyrir 1. september 2020 í samræmi við ákvæðin í reglugerð (EB) nr.
1635/2006, til Sambandsins.
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10. gr.
Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel,
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Ursula VON DER LEYEN

I. VIÐAUKI
Skrá yfir þriðju lönd sem um getur í 1. mgr. 1. gr.
Albanía
Belarús (Hvíta-Rússland)
Bosnía og Hersegóvína
Kósovó( 15)
Norður-Makedónía
Moldóva
Montenegró (Svartfjallaland)
Rússland
Serbía
Sviss
Tyrkland
Úkraína
Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland að undanskildu Norður-Írlandi( 16)

(15) Þessi merking hefur ekki áhrif á afstöðu til stöðu Kósovós og er í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 1244/1999 og álit
Alþjóðadómstólsins í Haag um sjálfstæðisyfirlýsingu Kósovós.
(16) Gildir frá og með deginum eftir þann dag þegar lög Sambandsins hætta að gilda um Bretland og í Bretlandi samkvæmt útgöngusamningnum.
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II. VIÐAUKI
Skrá yfir vörur sem skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 3. gr., gilda um

SN-númer

Lýsing

úr 0709 51 00

sveppir af ættinni Agaricus, nýir eða kældir, aðrir en ræktaðir sveppir

úr 0709 59

aðrir ætisveppir, nýir eða kældir, aðrir en ræktaðir ætisveppir

úr 0710 80 61

sveppir af ættinni Agaricus, (ósoðnir eða soðnir með gufu eða í vatni), frosnir, aðrir en ræktaðir sveppir

úr 0710 80 69

aðrir sveppir (ósoðnir eða soðnir með gufu eða í vatni), frosnir, aðrir en ræktaðir sveppir

úr 0711 51 00

sveppir af ættinni Agaricus, varðir skemmdum til bráðabirgða (t.d. með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi,
brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum), en óhæfir í því ástandi til manneldis, aðrir en
ræktaðir sveppir

úr 0711 59 00

aðrir sveppir, varðir skemmdum til bráðabirgða (t.d. með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum), en óhæfir í því ástandi til manneldis, aðrir en ræktaðir
sveppir

úr 0712 31 00

sveppir af ættinni Agaricus, þurrkaðir, heilir, skornir, sneiddir, muldir eða í dufti en ekki frekar unnir,
aðrir en ræktaðir sveppir

úr 0712 32 00

Auricularia spp., þurrkaðir, heilir, skornir, sneiddir, muldir eða í dufti en ekki frekar unnir, aðrir en
ræktaðir sveppir

úr 0712 33 00

Tremella spp., þurrkaðir, heilir, skornir, sneiddir, muldir eða í dufti en ekki frekar unnir, aðrir en
ræktaðir sveppir

úr 0712 39 00

aðrir sveppir, þurrkaðir, heilir, skornir, sneiddir, muldir eða í dufti en ekki frekar unnir, aðrir en ræktaðir
sveppir

úr 2001 90 50

sveppir, unnir eða varðir skemmdum með ediki eða ediksýru, aðrir en ræktaðir sveppir

úr 2003

sveppir og jarðsveppir, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, aðrir en
ræktaðir sveppir

úr 0810 40

villt trönuber, villt aðalbláber og aðrir villtir ávextir af ættinni Vaccinium, nýir

úr 0811 90 50

villtir ávextir af tegundinni Vaccinium myrtillus, ósoðnir eða soðnir í gufu eða vatni, frystir, einnig með
viðbættum sykri eða öðru sætiefni

úr 0811 90 70

villtir ávextir af tegundinni Vaccinium myrtillus og Vaccinium angustifolium, ósoðnir eða soðnir í gufu
eða vatni, frystir, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni

úr 0812 90 40

villtir ávextir af tegundinni Vaccinium myrtillus, varðir skemmdum til bráðabirgða (t.d. með
brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum), en óhæfir í því
ástandi til manneldis

úr 2008 93

villt trönuber (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), unnin eða varin
skemmdum á annan hátt, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða áfengi, ót.a.:

úr 2008 99

aðrir villtir ávextir af tegundinni Vaccinium, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt, einnig með
viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða áfengi, ót.a.

úr 2009 81

trönuberjasafi úr villtum ávöxtum (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea), ógerjaður og án viðbætts áfengis, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni

úr 2009 89

annar safi úr villtum ávöxtum af tegundinni Vaccinium, ógerjaður og án viðbætts áfengis, einnig með
viðbættum sykri eða öðru sætiefni
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III. VIÐAUKI
fyrirmynd að opinberu vottorði, sem um getur í 4. gr. framkvæmdarreglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1158 um skilyrði fyrir innflutningi á fóðri
og matvælum, sem eru upprunnin í þriðju löndum, í kjölfar slyssins
í Tsjernóbýl-kjarnorkuverinu

LAND
I.1. Sendandi/útflytjandi
Heiti

Opinbert vottorð inn í ESB
I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs
I.2.a IMSOC-tilvísunarnúmer
I.3. Miðlægt lögbært yfirvald

1. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Heimilisfang
Símanúmer

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.5. Viðtakandi/innflytjandi
Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer
Símanúmer
I.7. Upprunaland

I.6. Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni
Heiti
Heimilisfang
Póstnúmer

ISO

I.8. Upprunasvæði

I.9. Viðtökuland

ISO

I.10.

I.11 Sendingarstaður

I.12. Viðtökustaður

Heiti
Heimilisfang

Heiti
Heimilisfang

I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur og tími

I.15. Flutningatæki

I.16. Landamæraeftirlitsstöð sem er komustaður

Flugvél

Skip





Annað 

Járnbrautir 

Ökutæki 

 Skýrsla rannsóknarstofu
 Nr.

Auðkenning:
I.18. Flutningsskilyrði
Við umhverfishita 

I.17. Fylgiskjöl

Útgáfudagur:

Kældar 

Frystar 

 Annað

Tegund
Nr.

I.19. Númer gáms/Númer innsiglis
I.20. Vörur vottaðar sem/til
Manneldis



I.21.

I.22.
Fyrir innri markaðinn:

I.23 Heildarfjöldi pakkninga

I.24. Magn
Heildarfjöldi

Samanlögð eigin þyngd (kg)



Samanlögð heildarþyngd (kg)

I.25. Vörulýsing
Nr.

Kóði og SN-yfirskrift
Tegund (vísindaheiti)

Lokaneytandi



Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd
Lotunúmer

Tegund umbúða
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LAND
II.
II.1.

Vottorð fyrir komu matvæla og fóðurs inn í Sambandið
Upplýsingar um heilbrigði

II.a Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b IMSOC-tilvísunarnúmer

Ég, undirrituð/undirritaður lýsi því yfir að mér er kunnugt um viðkomandi ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 178/2002, reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 (reglugerðin um opinbert eftirlit) og ég votta að:

II.1.1.  matvælin í sendingunni, sem lýst er hér að framan, með auðkenniskóðann ... (tilgreina skal auðkenniskóðann fyrir
sendinguna sem um getur í 3. mgr. 3. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1158) voru
framleidd í samræmi við kröfurnar í reglugerðum (EB) nr.178/2002 og (EB) nr. 852/2004 og einkum:
– frumframleiðsla þeirra og tengd starfsemi, sem er tilgreind í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004, er í samræmi
við almenn ákvæði um hollustuhætti sem mælt er fyrir um í A-hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004,
– og, ef um er að ræða einhver stig framleiðslu, vinnslu og dreifingar eftir frumframleiðslu og tengda starfsemi:
– þau hafa verið meðhöndluð og, eftir því sem við á, tilreidd, þeim hefur verið pakkað og þau sett í geymslu við
hollustusamleg skilyrði í samræmi við kröfurnar í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 852/2004 og
– þau koma frá starfsstöð eða -stöðvum sem eru með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum um greiningu á
hættu og mikilvæga stýristaði (GáHMSS) í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004,
og
II.2 Ég, undirrituð/undirritaður votta, í samræmi við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1158
að:
– sýni voru tekin úr sendingunni, sem lýst er hér að framan, …………………………………. (dagsetning), og sett í
greiningu á rannsóknarstofu …………………… (dagsetning) á ………………………………………………… (nafn
rannsóknarstofu) með aðferðum til að greina sesíum-137,
– upplýsingar um aðferðir við greiningar á rannsóknarstofu og allar niðurstöður fylgja með og sýna að farið sé að
hámarksgildunum sem eru fastsett í 2. mgr. 3. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2020/1158

II. hluti Vottun

Athugasemdir
– Sjá leiðbeiningar um útfyllingu í IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1158.
– II. hluti: Undirskrift skal vera í öðrum lit en prentaði textinn. Það sama á við um stimpla nema þeir séu upphleyptir
eða séu vatnsmerki.

Vottunarmaður:
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill
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IV. VIÐAUKI
leiðbeiningar um útfyllingu fyrirmyndar að opinberu vottorði, sem um getur
í 4. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1158
um skilyrði fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í
þriðju löndum, í kjölfar slyssins í Tsjernóbýl-kjarnorkuverinu
Almennt

Til að velja valkost er hakað við eða merkt með „X“ í viðeigandi reit.
Með „ISO“ er vísað til alþjóðlegs staðlaðs tveggja bókstafa kóða fyrir land í samræmi við alþjóðlega ISO-staðalinn 3166
alpha-2( 17).
Einungis má velja einn af valkostunum í reitum I.15, I.18 og I.20.
Það er skyldubundið að útfylla reitina nema annað sé tekið fram.
Ef viðtakandi, landamæraeftirlitsstöð sem er komustaður eða upplýsingar sem varða flutninginn (þ.e.a.s. flutningsmáti
og dagsetning) breytast eftir að vottorðið er gefið út verður rekstraraðilinn sem ber ábyrgð á sendingunni að tilkynna um
það til lögbæra yfirvaldsins í aðildarríkinu þar sem sendingin kemur inn. Slík breyting skal ekki leiða til beiðni um
endurnýjunarvottorð.
Ef vottorðið er lagt fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit gildir eftirfarandi:
- færslurnar eða reitirnir, sem eru tilgreindir í I. hluta, mynda gagnalýsingasöfnin fyrir rafræna útgáfu af opinbera
vottorðinu,
- röð reitanna í I. hluta fyrirmyndarinnar að opinbera vottorðinu og stærð og lögun þessara reita eru leiðbeinandi,
- ef gerð er krafa um stimpil er rafrænt innsigli rafrænt jafngildi hans. Slíkt innsigli skal vera í samræmi við reglurnar
um útgáfu rafrænna vottorða sem um getur í f-lið fyrstu málsgreinar 90. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.
I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu
Land:

Heiti þriðja lands sem gefur vottorðið út.

Reitur I.1.

Sendandi/útflytjandi: nafn og heimilisfang (gata, borg og landsvæði, hérað eða fylki, eins og við á)
einstaklings eða lögaðila, sem sendir sendinguna, sem verður að vera staðsettur í þriðja landinu.

Reitur I.2.

Tilvísunarnúmer vottorðs: einkvæmur, skyldubundinn kóði sem lögbært yfirvald í þriðja landinu
úthlutar í samræmi við sína eigin flokkun. Það er skyldubundið að útfylla þennan reit fyrir öll vottorð
sem eru ekki lögð fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit (IMSOC).

Reitur I.2.a

IMSOC-tilvísunarnúmer: einkvæmur tilvísunarkóði sem er sjálfkrafa úthlutað í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit ef vottorðið er skráð í því kerfi. Ekki skal fylla þennan reit út ef vottorðið
er ekki sent með upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit (IMSOC).

Reitur I.3.

Miðlægt lögbært yfirvald: heiti miðlægs yfirvalds í þriðja landinu sem gefur út vottorðið.

Reitur I.4.

Lögbært staðaryfirvald: ef við á, heiti staðaryfirvaldsins í þriðja landinu sem gefur út vottorðið.

Reitur I.5.

Viðtakandi/innflytjandi: nafn og heimilisfang einstaklings eða lögaðila sem sendingin á að fara til í
aðildarríkinu.

Reitur I.6.

Rekstraraðili sem ber ábyrgð á sendingunni: nafn og heimilisfang þess einstaklings í Evrópusambandinu
sem er ábyrgur fyrir sendingunni þegar henni er framvísað á landamæraeftirlitsstöð og sem gefur
viðeigandi yfirlýsingar til lögbærra yfirvalda, annaðhvort sem innflytjandi eða fyrir hans hönd. Þessi
reitur er valkvæður.

Reitur I.7.

Upprunaland: heiti og ISO-kóði landsins þaðan sem varan kemur, þar sem hún er ræktuð, safnað saman
eða framleidd.

Reitur I.9.

Viðtökuland: heiti og ISO-kóði þess lands í Evrópusambandinu sem er viðtökuland afurðanna.

Reitur I.11.

Sendingarstaður: heiti og heimilisfang búa eða starfsstöðva sem afurðirnar koma frá.
Sérhver eining fyrirtækis í matvælageiranum. Einungis skal tilgreina starfsstöðina sem sendir afurðirnar. Ef um er að ræða viðskipti sem taka til fleiri en eins þriðja lands (þríhliða flutningur) er sendingarstaðurinn síðasta starfsstöðin í þriðja landinu í útflutningskeðjunni þaðan sem lokasendingin er flutt til
Evrópusambandsins.

Reitur I.12.

Viðtökustaður: þessar upplýsingar eru valkvæðar.
Til setningar á markað: staður, sem afurðirnar eru sendar til, til lokaaffermingar. Tilgreinið heiti,
heimilisfang og samþykkisnúmer búa eða starfsstöðva á viðtökustað ef við á.

Reitur I.14.

Brottfarardagur og tími: brottfarardagsetning flutningatækisins (flugvél, skip, járnbrautarlest eða ökutæki).

(17) Skrá yfir landaheiti og kóða er að finna á slóðinni: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.
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Flutningatæki: flutningatæki sem fer frá sendingarlandinu.
Flutningsmáti: flugvél, skip, járnbrautarlest, ökutæki eða annað. „Annað“ merkir flutningsmáti sem
ekki er fjallað um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005( 18).
Auðkenni flutningatækisins: fyrir flugvélar, flugnúmer; fyrir skip, heiti skips eða skipa; fyrir járnbrautarlestir, auðkenni lestar og númer vagns; fyrir flutninga á vegum, skráningarmerki með númeri
eftirvagns, ef við á.
Ef um ferju er að ræða verður einnig að tilgreina auðkenni ökutækisins, skráningarmerki þess ásamt
númeri eftirvagns, ef við á, og nafn ferjunnar sem ætlunin er að taka.

Reitur I.16.

Landamæraeftirlitsstöð sem er komustaður: tilgreina skal heiti landamæraeftirlitsstöðvarinnar og
auðkenniskóðann sem henni var úthlutað í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit.

Reitur I.17.

Fylgiskjöl:
Skýrsla rannsóknarstofu: tilgreina skal tilvísunarnúmer og útgáfudag skýrslu/niðurstaðna úr greiningum
á rannsóknarstofu sem um getur í 6. mgr. 4. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2020/1158.
Annað: tilgreina verður tegund og tilvísunarnúmer skjals þegar önnur skjöl fylgja sendingu, s.s.
viðskiptaskjal (t.d. númer flugfarmskírteinis, númer farmbréfs eða viðskiptanúmer lestar eða ökutækis).

Reitur I.18.

Flutningsskilyrði: flokkur áskilins hitastigs meðan á flutningi afurða stendur (við umhverfishita, kældar,
frystar). Einungis má velja einn flokk.

Reitur I.19.

Gámanúmer/innsiglisnúmer: samsvarandi númer, ef við á.
Tilgreina verður gámanúmer ef vörurnar eru fluttar í lokuðum gámum.
Einungis verður að tilgreina opinbert innsiglisnúmer. Opinbert innsigli gildir ef innsigli er fest á gáminn,
vörubifreiðina eða járnbrautarvagninn undir eftirliti lögbærs yfirvalds sem gefur út vottorðið.

Reitur I.20.

Vörur vottaðar sem/til: tilgreina skal fyrirhugaða notkun varanna eins og tilgreint er í viðkomandi opinberu vottorði Evrópusambandsins.

Reitur I.22.

Fyrir innri markaðinn: fyrir allar sendingar sem ætlunin er að setja á markað í Evrópusambandinu.

Til manneldis: varðar einungis afurðir sem eru ætlaðar til manneldis.
Reitur I.23.

Heildarfjöldi pakkninga: fjöldi pakkninga. Ef um sendingar í lausu er að ræða er þessi reitur valkvæður.

Reitur I.24.

Magn:
Samanlögð eigin þyngd: hún er skilgreind sem massi varanna sjálfra, án innri og ytri umbúða.
Samanlögð heildarþyngd: þyngd samtals í kg. Hún er skilgreind sem heildarmassi varanna með innri
og ytri umbúðum, að frátöldum flutningagámum og öðrum flutningatækjum.

Reitur I.25.

Vörulýsing: Tilgreinið viðkomandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) og yfirskriftina sem
Alþjóðatollastofnunin skilgreindi eins og um getur í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87( 19). Þessari
tollalýsingu skulu fylgja, ef nauðsyn krefur, viðbótarupplýsingar sem þarf til að flokka afurðirnar.
Tilgreinið dýrategund, tegund afurða, fjölda pakkninga, tegund umbúða, lotunúmer, eigin þyngd og
lokaneytanda (þ.e. vörum var pakkað fyrir lokaneytanda).
Tegund: vísindaheitið eða eins og skilgreint er í samræmi við löggjöf Evrópusambandsins.
Tegund umbúða: tilgreinið tegund umbúða samkvæmt skilgreiningu sem er gefin í tilmælum
UN/CEFACT nr. 21( 20) (e. United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business).
II. hluti: Vottun

Þennan hluta verður vottunarmaður, sem hefur fengið heimild hjá lögbæra yfirvaldinu í þriðja landinu til að undirrita
opinbera vottorðið, að fylla út eins og kveðið er á um í 2. mgr. 88. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.
Reitur II.

Upplýsingar um heilbrigði: þessi hluti skal fylltur út í samræmi við þær sértæku heilbrigðiskröfur
Evrópusambandsins sem varða eðli afurðanna og eins og er skilgreint í jafngildissamningum við tiltekin
þriðju lönd eða í annarri löggjöf Evrópusambandsins, s.s. um vottun.

(18) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2005 frá 22. desember 2004 um vernd dýra í flutningi og tengdar aðgerðir og um breytingu á tilskipunum
64/432/EBE og 93/119/EB og reglugerð (EB) nr. 1255/97 (Stjtíð. ESB L 3, 5.1.2005, bls. 1).
(19) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2658/87 frá 23. júlí 1987 um tollskrár- og hagtöluflokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána (Stjtíð. EB L
256, 7.9.1987, bls. 1).
(20) Nýjasta útgáfa: Endurskoðun nr. 9 á V. og VI. viðauka eins og hún var birt á slóðinni: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-fortrade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to24.ahtml.
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Ef opinbert vottorð er ekki lagt fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit skal vottunarmaður strika yfir yfirlýsingar sem eiga ekki við og merkja við með upphafsstöfum og stimpla eða fella
þær alveg brott úr vottorðinu.
Ef vottorð er lagt fram í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit skal strika yfir yfirlýsingar
sem eiga ekki við eða fella þær alveg brott úr vottorðinu.

Reitur II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs: sami tilvísunarkóði og kemur fram í reit I.2.

Reitur II.b.

IMSOC-tilvísunarnúmer: sami tilvísunarkóði og kemur fram í reit I.2.a. Einungis skyldubundið fyrir
opinber vottorð sem eru gefin út í upplýsingastjórnunarkerfinu fyrir opinbert eftirlit.

Vottunarmaður: Embættismaður lögbærs yfirvalds í þriðja landinu sem hefur fengið heimild hjá slíkum yfirvöldum til
að undirrita opinber vottorð: Nafn með hástöfum, menntun og hæfi og titill, eftir atvikum, auðkennisnúmer og upprunalegur stimpill opinbers yfirvalds og dagsetning undirritunar.

__________
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