Nr. 694

1. ágúst 2006

REGLUGERÐ
um gildistöku ákvörðunar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins
um innflutning lindýra.
1. gr.
Ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 2003/804/EB um heilbrigðisskilyrði dýra og útgáfu heilbrigðisvottorða vegna innflutnings lindýra ásamt hrognum þeirra
og sviljum til frekari ræktunar, eldis, umlagningar eða neyslu, skal öðlast gildi hér á landi með
þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka samningsins, bókun um altæka aðlögun
og öðrum ákvæðum hans.
2. gr.
Ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 2003/804/EB er birt sem fylgiskjal með reglugerð þessari.
3. gr.
Fiskistofa fer með framkvæmd eftirlits sem kveðið er á um í þessari reglugerð og
afmarkast nánar af gildissviði laga nr. 55/1998 um meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða
og laga nr. 33/2002 um eldi nytjastofna sjávar.
4. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 29. og 31. gr. laga nr. 55/1998 um meðferð,
vinnslu og dreifingu sjávarafurða, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.
Sjávarútvegsráðuneytinu, 1. ágúst 2006.
F. h. r.
Jón B. Jónasson.
Guðríður Margrét Kristjánsdóttir.
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Fylgiskjal.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 14. nóvember 2003
um heilbrigðisskilyrði dýra og útgáfu heilbrigðisvottorða vegna innflutnings lindýra ásamt
hrognum þeirra og sviljum til frekari ræktunar, eldis, umlagningar eða neyslu
(tilkynnt með númeri C(2003) 4153)
(Texti sem varðar EES)

(2003/804/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

viðauka D við tilskipun ráðsins 95/70/EB frá 22. desember 1995 um lágmarksráðstafanir Bandalagsins
vegna eftirlits með tilteknum sjúkdómum sem herja á
samlokur (tvískelja lindýr) (3), eins og henni var
síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 806/2003, og í
1. dálki skrár II viðauka A við tilskipun 91/67/EBE.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/67/EBE frá 28. janúar
1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á
markaðssetningu fiskeldistegunda og -afurða (1), eins og
henni
var
síðast
breytt
með
reglugerð (EB)
nr. 806/2003 (2), einkum 19. gr. (1. mgr.), 20. gr. (1. mgr.)
og 21. gr. (2. mgr.),

4)

Nauðsynlegt er að lönd eða hlutar þeirra, þaðan sem
aðildarríkjum er heimilt að flytja inn lindýr, hrogn
þeirra og svil, til frekari ræktunar eða slátureldis,
umlagningar eða neyslu, geri þær ráðstafanir í
tengslum við sjúkdómavarnir og -eftirlit sem
samsvara a.m.k. stöðlum Bandalagsins eins og mælt
er fyrir um í tilskipunum 91/67/EBE og 95/70/EB.
Sýnatöku- og prófunaraðferðir, sem eru notaðar,
skulu a.m.k. samsvara stöðlunum í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2002/878 /EB (4). Í þeim
tilvikum, þar sem ekki er mælt fyrir um sýnatöku- og
prófunaraðferðir í löggjöf Bandalagsins, skulu þær
sýnatöku- og prófunaraðferðir, sem eru notaðar, vera
í samræmi við þær sem mælt er fyrir um í greiningarhandbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um
sjúkdóma í lagardýrum.

5)

Nauðsynlegt er að lögbær yfirvöld þessara þriðju
landa, sem bera ábyrgð, taki að sér að tilkynna
framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum innan 24
klst., með símbréfi, símskeyti eða tölvupósti, um
hvers kyns uppkomu sjúkdóma, sem um getur í
viðauka D við tilskipun 95/70/EB og í 1. dálki
skrár II viðauka A við tilskipun 91/67/EBE, sem og
uppkomu annarra sjúkdóma sem valda verulegum,
óeðlilegum afföllum lindýra á yfirráðasvæði þeirra
eða hluta þess þaðan sem innflutningur, sem fjallað

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Útbúa skal skrá yfir þriðju lönd eða hluta þeirra
þaðan sem aðildarríkjum er heimilt að flytja inn
lifandi lindýr, hrogn þeirra og svil til frekari
ræktunar, slátureldis, umlagningar eða neyslu í
Bandalaginu.

2)

Nauðsynlegt er að mæla fyrir um sérstök skilyrði á
sviði dýraheilbrigðis og fyrirmyndir að vottorðum
fyrir þessi þriðju lönd þar sem tekið er tillit til
ástands á sviði dýraheilbrigðismála í hlutaðeigandi
þriðju löndum og ástands í tengslum við heilbrigði
lindýra, hrogna og svilja, sem flytja á inn, til að
varna því að inn berist sýklar sem gætu haft veruleg
áhrif á lindýrastofna í Bandalaginu.

3)

Gefa skal gaum nýtilkomnum sjúkdómum og sjúkdómum sem eru framandi í Bandalaginu og gætu
haft alvarleg áhrif á lindýrastofna í Bandalaginu.
Enn fremur skal tekið tillit til þess hvernig aðstæður
eru á framleiðslustað og, þar sem við á, á viðtökustað
með tilliti til þeirra lindýrasjúkdóma sem um getur í

________________

(1) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 122, 16.5.2003, bls. 1.

________________

(3) Stjtíð. EB L 332, 30.12.1995, bls. 33.
(4) Stjtíð. EB L 305, 7.11.2002, bls. 57.
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er um í þessari ákvörðun, er heimilaður. Í því tilviki
verður lögbært yfirvald þessara þriðju landa að gera
ráðstafanir til að hindra að sjúkdómurinn berist inn í
Bandalagið.
6)

Með tilliti til hagnýtrar og vísindalegrar reynslu á
alþjóðavettvangi þarf, eftir því sem við á, að uppfæra
og breyta ákvæðum á sviði dýraheilbrigðis sem mælt
er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
95/352/EB frá 25. júlí 1995 um heilbrigðisskilyrði
dýra
og
útgáfu
heilbrigðisvottorða
vegna
innflutnings risaostra (Crassostrea gigas) frá þriðju
löndum til umlagningar á svæði Bandalagsins (1). Til
glöggvunar skal fella þessi ákvæði inn í þessa
ákvörðun og ákvörðun 95/352/EB skal felld úr gildi.

7)
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Þess vegna er nauðsynlegt að kröfur varðandi
heilbrigðisvottorð dýra vegna innflutnings á lifandi
lindýrum bætist við kröfur um heilbrigðisvottorð
vegna innflutnings á lifandi lindýrum og óunnum
afurðum af þeim í tilskipun ráðsins 91/492/EBE frá
15. júlí 1991 um heilbrigðisskilyrði fyrir framleiðslu
og markaðssetningu lifandi samloka (tvískelja
lindýra) (2), eins og henni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 806/2003.

12)

Draga myndi úr möguleikum til að sporna gegn og
uppræta sjúkdóma, sem eru framandi í Bandalaginu
og gætu haft alvarleg áhrif á lindýrastofna þar, ef
lindýrum, sem gætu borið sjúkdómana, er sleppt í
opið vatn í Bandalaginu. Lifandi lindýr, hrogn og
svil skulu af þeim sökum aðeins flutt inn í
Bandalagið ef þau eru flutt inn til ræktunar í
eldisstöð sem lögbært yfirvald í aðildarríkinu hefur
skráð í samræmi við 1. mgr. 3. gr. tilskipunar
95/70/EB.

13)

Þessi ákvörðun gildir ekki um innflutning á skrautlindýrum sem eru einvörðungu höfð í kerum.

14)

Kveða skal á um aðlögunartímabil vegna framfylgdar þessara nýju krafna um útgáfu innflutningsvottorða.

15)

Endurskoða skal I. viðauka við þessa ákvörðun fyrir
beitingardag hennar.

16)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferli og dýraheilbrigði.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

8)

Þessi ákvörðun gildir með fyrirvara um heilbrigðisskilyrði sem eru sett samkvæmt tilskipun
91/492/EBE og tilskipun ráðsins 91/493 /EBE frá 22.
júlí 1991 um hollustuhætti við framleiðslu og
markaðssetningu fiskafurða (3), eins og henni var
síðast breytt með ákvörðun 806/2003/EB.

9)

10)

1. gr.
Gildissvið
1. Með þessari ákvörðun er komið á samræmdum reglum
um dýraheilbrigði fyrir innflutning á:

Hættan á að sjúkdómar, sem geta haft veruleg áhrif á
lindýr í Bandalaginu, berist inn í það með
innflutningi ólífvænlegra lindýra er talin lítil. Kröfur,
sem mælt er fyrir um í tilskipun 91/493/EBE,
einkum í 11. gr. þeirrar tilskipunar, veita viðeigandi
vernd að því er varðar ólífvænleg lindýr og því er
ekki þörf á frekari dýraheilbrigðisvottorðum fyrir
ólífvænleg lindýr.

a) lifandi lindýrum, hrognum þeirra og sviljum, til frekari
ræktunar, slátureldis eða umlagningar og

Í tilskipun ráðsins 96/93/EB frá 17. desember 1996
um vottun dýra og dýraafurða (4) er mælt fyrir um
vottunarstaðla. Meginreglur og aðrar reglur, sem
þriðja land beitir við vottun embættismanna í
samræmi við þessa ákvörðun, skulu veita tryggingu
sem er hliðstæð þeirri sem mælt er fyrir um í þeirri
tilskipun.

2. gr.

b) lifandi lindýrum og ólífvænlegum lindýrum beint til
neyslu eða frekari vinnslu fyrir neyslu.
2. Þessi ákvörðun gildir ekki um innflutning á skrautlindýrum sem eru einvörðungu höfð í kerum.

Skilgreiningar
1. Í þessari ákvörðun gilda skilgreiningarnar í 2. gr.
tilskipana 91/67/EBE og 95/70/EB.
2. Eftirfarandi skilgreiningar skulu jafnframt gilda:

11)

Taka skal tillit til meginreglnanna, sem mælt er fyrir
um í tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember
2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu,
dreifingu og aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til
manneldis (5), einkum 3. gr. þeirrar tilskipunar.

________________

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Stjtíð. EB L 204, 30.8.1995, bls. 13.
Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 1.
Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 15.
Stjtíð. EB L 13, 16.1.1997, bls. 28.
Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.

a) „viðurkennd innflutningsstöð“: fyrirtæki, afgreiðslustöð eða hreinsunarstöð í Bandalaginu, sem er
viðurkennd samkvæmt tilskipun 91/492 /EBE eða
91/493/EBE, þar sem gerðar hafa verið sérstakar
lífvarnaráðstafanir og lögbær yfirvöld viðkomandi
aðildarríkis hafa viðurkennt til frekari vinnslu á
innfluttum, lifandi lindýrum,
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b) „strandsvæði“: svæði sem er að hluta til strönd, sjór
eða ármynni:
i) sem hefur greinileg landfræðileg mörk og myndar
einsleitt, vatnafræðilegt kerfi eða nokkur slík kerfi
eða

3. gr.
Skilyrði fyrir innflutningi á lifandi lindýrum, hrognum
þeirra og sviljum, sem eru ætluð til frekari ræktunar,
slátureldis eða umlagningar á svæði
Evrópubandalagsins

ii) sem er á milli árfarvega tveggja vatnsfalla eða

1. Aðildarríkin skulu einungis leyfa innflutning á lifandi
lindýrum, hrognum þeirra og sviljum, inn á yfirráðasvæði
sín til frekari ræktunar, slátureldis eða umlagningar ef:

iii) þar sem er ein eldisstöð eða fleiri og allar eldisstöðvarnar eru umluktar viðeigandi verndarsvæðum
á báðar hliðar,

a) lindýrin eru upprunnin og hafa verið tekin á yfirráðasvæði sem skráð er í I. viðauka,

c) „sérstök, viðurkennd eldisstöð“: strandeldisstöð eða
landeldisstöð sem fær vatn frá manngerðu vatnakerfi
sem tryggir fullkomna óvirkjun sjúkdómsvaldanna sem
um getur í viðauka D við tilskipun 95/70/EB,
d) „frekari vinnsla“: tilreiðsla og vinnsla til neyslu með
hvers kyns aðferðum og tækni þar sem falla til
úrgangur eða aukaafurðir sem gætu valdið hættu á
útbreiðslu sjúkdóma, þ.m.t.: setning lifandi lindýra í sjó
til að leyfa þeim að jafna sig meðan á flutningi stendur
eða eftir að honum lýkur (ídýfing), meðferð, ræsting,
hreinsun, þíðing og aðgerðir sem hafa áhrif á líffærafræðilega heild, t.d. úrskeljun,
e) „bein neysla“: neysla innfluttra lindýra sem eru sett á
smásölumarkað til neyslu án þess að þau fari áður í
frekari vinnslu innan Bandalagsins,
f) „lindýr“: vatnalífverur af fylkingu lindýra (Mollusca) í
flokkum samlokna (Bivalvia) og snigla (Gastropoda),
upprunnar í eldisstöð, þ.m.t. hvers kyns stöðvar eða
náttúrleg veiðisvæði eða, almennt, hvers kyns
landfræðilega skilgreindar stöðvar þar sem lindýr eru
alin eða haldin með það í huga að setja þau á markað,
g) „ólífvænleg lindýr“: lindýr sem lifa ekki af ef þau eru
sett aftur í það umhverfi sem þau voru tekin úr, þ.m.t.
lindýraafurðir sem eru ætlaðar til beinnar neyslu eða
frekari vinnslu fyrir neyslu,
h) „umlagning“: aðgerð sem felur í sér að lifandi lindýr
eru flutt á viðurkennd sjávar- eða lónssvæði eða
viðurkennd ármynnissvæði undir eftirliti lögbærs
yfirvalds, eins lengi og telst nauðsynlegt til að eyða
áhrifum mengunar, eins og hún er skilgreind í tilskipun
91/492/EBE, en undanskilin er sú sérstaka aðgerð að
flytja lindýr á svæði sem henta betur til frekari
ræktunar eða slátureldis þar eð það telst vera eldi í
eldisstöð,
i) „yfirráðasvæði“: heilt land, strandsvæði, sérstök, viðurkennd eldisstöð, eldissvæði eða náttúrlegt veiðisvæði
sem lögbært yfirvald hlutaðeigandi þriðja lands hefur
viðurkennt í tengslum við útflutning til Bandalagsins.

b) sendingin uppfyllir þær tryggingar, þ.m.t. ábyrgð á
umbúðum og merkimiðum, og þær sérstöku viðbótarkröfur sem við eiga og mælt er fyrir um í dýraheilbrigðisvottorðinu og lagðar eru fram í samræmi við
fyrirmynd í II. viðauka, að teknu tilliti til skýringa í III.
viðauka og
c) lindýrin hafa verið flutt við skilyrði sem hafa ekki
breytt heilbrigðisástandi þeirra.
2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að innflutt lindýr, hrogn
þeirra og svil, sem eru ætluð til frekari vinnslu, slátureldis
eða umlagningar á svæði Bandalagsins, séu einungis sett í
eldisstöðvar sem lögbært yfirvald í aðildarríkinu hefur
skráð í samræmi við 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/70/EB.
3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að innflutt, lifandi lindýr,
hrogn og svil séu flutt beint til viðtökueldisstöðvar, eins og
fram kemur í dýraheilbrigðisvottorðinu.
4. gr.
Skilyrði fyrir innflutningi á lifandi lindýrum sem eru
ætluð til neyslu
Aðildarríkin skulu einungis heimila innflutning á lifandi
lindýrum inn á yfirráðasvæði sitt til beinnar neyslu eða til
frekari vinnslu fyrir neyslu ef sendingin:
a) uppfyllir skilyrðin sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 3. gr.
og 6. gr. þessarar ákvörðunar eða
b) er flutt beint í viðurkennda innflutningsstöð til frekari
vinnslu.
5. gr.
Skilyrði í tengslum við innflutning á ólífvænlegum
lindýrum sem eru ætluð til neyslu
Aðildarríkin skulu einungis heimila innflutning á ólífvænlegum lindýrum inn á yfirráðasvæði sín til beinnar neyslu
eða frekari vinnslu ef lindýrin eru upprunnin í þriðju löndum og stöðvum sem eru leyfðar skv. 9. gr. tilskipunar
91/492/EBE og 11. gr. tilskipunar 91/493/EBE og fullnægja kröfum um heilbrigðisvottorð sem mælt er fyrir um í
þeim tilskipunum.
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6. gr.
Vottorð

Þegar um er að ræða lifandi lindýr, hrogn þeirra og svil,
skal lögbært yfirvald í skoðunarstöð á landamærum
aðildarríkisins á komustað fullgera skjalið, sem um getur í
viðaukanum við ákvörðun 92/527/EBE, með einni af þeim
yfirlýsingum, sem mælt er fyrir um í IV. viðauka við þessa
ákvörðun, eftir því sem við á.
7. gr.
Komið í veg fyrir mengun á náttúrlegum vatnasvæðum
1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að innflutt lindýr, sem
eru ætluð til beinnar neyslu eða frekari vinnslu fyrir
neyslu, séu ekki sett í eða mengi nein náttúrleg vatnasvæði
á yfirráðasvæði þeirra.

3. Lögbæra yfirvaldið í hverju aðildarríki skal senda
framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum upplýsingar um skrána yfir viðurkenndar innflutningsstöðvar og
allar síðari breytingar á henni.
9. gr.
Niðurfelling
Ákvörðun 95/352/EB er felld úr gildi.
10. gr.
Endurskoðun
Endurskoða skal I. viðauka við þessa ákvörðun fyrir 1. maí
2004.
11. gr.

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að vatn úr sendingum
leiði ekki til mengunar náttúrlegra vatnasvæða á yfirráðasvæði þeirra.
8. gr.
Viðurkenning innflutningsstöðva
1. Lögbært yfirvald í aðildarríkjunum skal viðurkenna
stöð sem viðurkennda innflutningsstöð að því tilskildu að
hún uppfylli lágmarksskilyrði fyrir dýraheilbrigði í V. viðauka við þessa ákvörðun.
2. Lögbært yfirvald í aðildarríkjunum skal gera skrá yfir
viðurkenndar innflutningsstöðvar og skal hverri þeirra úthlutað opinbert númer.

Gildistökudagur
Ákvörðun þessi gildir frá 1. maí 2004.
12. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 14. nóvember 2003.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
David BYRNE

framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI

Yfirráðasvæði sem hafa leyfi fyrir innflutningi á lifandi lindýrum, hrognum þeirra og sviljum, sem eru ætluð til
frekari ræktunar, slátureldis eða endurlagningar á svæði Evrópubandalagsins
Land

ISO-kóði

Yfirráðasvæði

Heiti

Kóði

Lýsing

Sérkröfur (1)
Bonamia
ostreae

Athugasemdir (2)

Marteilia
refringens

(1) Setja skal „Já“ eða „Nei“ eftir því sem við á ef lögbært yfirvald í útflutningslandinu hefur viðurkennt sérstaka, viðurkennda eldisstöð, strandsvæði eða meginlandssvæði sem yfirráðasvæði sem uppfyllir einnig sérkröfur um dýraheilbrigði til aðflutnings inn á
svæði Bandalagsins og í eldisstöðvar ef Bandalagið hefur viðurkennt áætlun þeirra eða stöðu með tilliti til Bonamia ostreae og/eða
Marteilia refringens.
2
( ) Engar takmarkanir ef reitur er auður. Ef landi eða yfirráðasvæði er einungis heimilt að flytja út tilteknar tegundir og/eða hrogn eða
svil skal tilgreina tegundina og/eða setja athugasemd, t.d. „aðeins hrogn“, inn í þennan dálk.
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Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
II. VIÐAUKI

FYRIRMYND AÐ DÝRAHEILBRIGÐISVOTTORÐI FYRIR INNFLUTNING INN Í EVRÓPUBANDALAGIÐ (EB) Á
[LIFANDI LINDÝRUM, HROGNUM OG SVILJUM TIL FREKARI RÆKTUNAR, SLÁTURELDIS EÐA UMLAGNINGAR] (1)
[LIFANDI LINDÝRUM TIL NEYSLU] (1)
Til athugunar fyrir innflytjanda: Þetta vottorð hefur aðeins dýralæknisfræðilegan tilgang og verður að fylgja— í frumriti —
sendingunni þar til hún kemur í skoðunarstöð á landamærum aðildarríkisins
Tilvísunarkóðanúmer ...

FRUMRIT

1.

Útflutningsland og hlutaðeigandi yfirvöld

4.

1.1

Útflutningsland: .....................................................

4.1. Aðildarríki: .........................................................

Viðtökustaður sendingar

................................................................................

.............................................................................

1.2. Lögbært yfirvald: ...................................................

[4.2. Svæði eða hluti (3) aðildarríkisins: ......................

................................................................................

.........................................................................] (1)

1.3. Lögbært útgáfuyfirvald: .........................................

[4.3. Eldisstöð, heiti: ...................................................

................................................................................

.........................................................................] (1)
4.4. Heimilisfang: ......................................................

2.

Upprunastaður sendingar

2.1

Kóði upprunasvæðis (2): .......................................

.............................................................................

................................................................................

4.5. Nafn, heimilisfang og símanúmer
viðtakanda: .........................................................

[2.2. Upprunaeldisstöð, heiti: .........................................

.............................................................................

............................................................................] (1)

.............................................................................

[2.3. Heimilisfang eða staðsetning eldisstöðvar: ............

.............................................................................

............................................................................] (1)
2.4. Nafn, heimilisfang og símanúmer sendanda:
................................................................................
................................................................................

5.

Flutningatæki og auðkenning
sendingar (4)

5.1. [Vöruflutningabifreið] (1) [Járnbrautarvagn] (1)
[Skip] (1) [Loftfar] (1): ................................
............................................................................

3.

Tekjustaður (ef hann er annar en upprunastaður)

3.1. Land ......................................................................
................................................................................
3.2. Kóði yfirráðasvæðis þar sem tekja fór
fram (2): .................................................................
................................................................................
[3.3. Tekjueldisstöð, heiti: .............................................
.......................................................................] (1)

5.2. [Skráningarnúmer] (1) [Heiti skips] (1)
[Flugnúmer] (1): ..................................................
5.3. Upplýsingar um auðkenningu
vörusendingar: ....................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

[3.4. Heimilisfang eða staðsetning eldisstöðvar: ............
............................................................................] (1)

6. Lýsing á sendingunni
Stofnar í eldi

Náttúrleg veiðisvæði

Lindýrategund(ir)
Vísindaheiti:

Almennt heiti:

Svil

Heildarþyngd lindýra [Rúmmál hrogna] (1)
(í kg)
[Rúmmál svilja] (1)

Hrogn
[Fjöldi lindýra] (1)
[Meðalstærð lindýra
(í cm)] (1)

Lirfur
Aldur lifandi lindýra

> 24 mánuðir
12–24 mánuðir
0–11 mánuðir
ekki vitað
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Dýraheilbrigðisvottun við innflutning á (1) [lifandi lindýrum, hrogn þeirra og svil, til frekari ræktunar,
eldis eða endurlagningar] (1) [lifandi lindýrum til neyslu]
Ég undirritaður, opinber matsmaður, votta hér með að lifandi lindýr, hrogn þeirra og svil, sem um getur í 6. lið
þessa vottorðs, uppfylla eftirfarandi kröfur:

7.1

annaðhvort:
(1) [eru þau upprunnin og tekin á yfirráðasvæði (2) með kóðanum: ..........................:
a) þar sem lögbært yfirvald skráir allar eldisstöðvar sem ala lifandi lindýr, hrogn þeirra eða svil,
b) þar sem allar eldisstöðvar, sem ala lifandi lindýr, hrogn þeirra eða svil, halda uppfærða skrá, sem er ávallt til
reiðu fyrir athugun opinberrar þjónustustofnunar, um: mæld, óeðlileg afföll (5) og um öll lifandi lindýr,
hrogn þeirra og svil sem koma í eldisstöðina og fara frá henni til aðflutnings í aðrar eldisstöðvar eða
vatnasvæði og allar upplýsingar sem tengjast afgreiðslu og sendingu, númeri eða þyngd, stærð, uppruna,
birgjum og viðtökustað þeirra (6),
c) sem á undanförnum tveimur árum hafa verið talin laus við ostruveiki (Bonamia exitiosus og Mikrocytos
roughleyi), marteilíuveiki (Marteilia sydneyi), dvergkornadreyri (Mikrocytos mackini), perkinsusveiki
(Perkinsus marinus og P. olsenifatlanticus), sumarveiki í ostrum (Haplosporidium nelsoni og H. costa/e) og
sæeyrnavisnun (Candidatus Xenoha/iotis califomiensis),
d) sem skal sæta áhættugrundaðri áætlun um heilbrigðiseftirlit og sýnatöku, sem er komið á fót eða er
opinberlega samþykkt af lögbæru yfirvaldi, og framkvæmd er til að greina óeðlileg afföll (5) og fylgjast með
heilsufarsástandi smitnæmra (7) stofna, einkum að því er varðar ostruveiki (Bonamia ostreae, B. exitiosus
og Mikrocytos roughleyi), marteilíuveiki (Marteilia refiingens og Marteilia sydneyi), dvergkornadreyri
(Mikrocytos mackini), perkinsusveiki (Perkinsus marinus og P. olsenifatlanticus), sumarveiki í ostrum
(Haplosporidium nelsoni og H. costale) og sæeyrnavisnun (Candidatus Xenohaliotis californiensis),
e) þar sem allar eldisstöðvar, sem ala lifandi lindýr, hrogn þeirra eða svil þurfa að tilkynna lögbæru yfirvaldi
eins fljótt og kostur er um hvers konar óeðlileg afföll (5) og grun um ofangreinda sjúkdóma,
f)

sem fellur, eftir því sem þörf krefur, undir viðeigandi ráðstafanir til varnar því að sjúkdómar breiðist út, sem
eru a.m.k. jafngildar þeim sem er krafist í tilskipunum ráðsins 91/67/EBE og 95/70/EB, og að því er varðar
sýnatöku og prófun til eftirlits og í ákvörðun 2002/878/EB þegar um er að ræða grun um sjúkdóm, þ.m.t.
óeðlileg afföll (5); í þeim tilvikum, þar sem lög um sýnatöku- og prófunaraðferðir hafa ekki verið sett í
Bandalaginu, eru notaðar þær aðferðir sem mælt er fyrir um í viðeigandi köflum greiningarhandbókar
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (8) um sjúkdóma í lagardýrum, fjórða útgáfa, 2003,
g) þar sem allar eldisstöðvar, sem ala lifandi lindýr, hrogn þeirra eða svil hafa verið lausar við óútskýranleg,
óeðlileg afföll (5) eða önnur óeðlileg afföll (5) sem stafa af sjúkdómsvaldi á undanförnum tveimur árum fyrir
viðtöku sendingarinnar,
h) þar sem allar eldisstöðvar sem ala lifandi lindýr, hrogn þeirra eða svil hafa á undanförnum tveimur árum
fyrir viðtöku sendingarinnar sett í ræktun óheilbrigðari, lifandi lindýr, hrogn þeirra eða svil,

i)

þar sem eru, á fermingardegi, engin óeðlileg afföll (5) og enginn grunur er um aðra sjúkdóma sem eru
skráðir í d-lið 1. liðar 7. liðar í þessu vottorði og]

eða
(1) [þau eru upprunnin og tekin á yfirráðasvæði (2) með kóðann: ............... (1) og:
a) þau eru upprunnin og tekin í viðurkenndri eldisstöð eða eldisstöð sem er ekki í tengslum við vatnasvæði við
strönd eða ármynni og þar sem eru engin lindýr, hrogn eða svil þeirra tegunda sem eru smitnæm fyrir
eftirfarandi sjúkdómum: ostruveiki (Bonamia exitiosus og Mikrocytos roughleyi), marteílíuveiki (Marteilia
sydneyi), dvergkornadreyri (Mikrocytos mackini), perkinsusveiki (Perkinsus marinus og P.
olsenifatlanticus), sumarveiki í ostrum (Haplosporidium nelsoni og H. costa/e) og sæeyrnavisnun
(Candidatus Xenoha/iotis califomiensis),
b) eldisstöðin er opinberlega skráð hjá lögbæru yfirvaldi,
c) eldisstöðin heldur uppfærða skrá, sem er ávallt til reiðu fyrir athugun opinberrar þjónustustofnunar, um:
mæld, óeðlileg afföll (5) og um öll lifandi lindýr, hrogn þeirra og svil sem koma í eldisstöðina og fara frá
henni til aðflutnings í aðrar eldisstöðvar eða vatnasvæði og allar upplýsingar sem tengjast afgreiðslu og
sendingu, númeri eða þyngd, stærð, uppruna, birgjum og viðtökustað þeirra (6) og
d) eldisstöðin þarf að tilkynna lögbæru yfirvaldi eins fljótt og kostur er um hvers konar óeðlileg afföll (5) og
grun um ofangreinda sjúkdóma, og]
7.2. þau:
a) hafi ekki frá því að tekja hófst komist í snertingu við önnur óheilbrigðari, lifandi lindýr, hrogn þeirra eða
svil,
b) eru ekki ætlaðar til eyðingar eða slátrunar vegna upprætingar á sjúkdómunum ostruveiki (Bonamia ostreae,
Bonamia exitiosus og Mikrocytos roughleyi), marteilíuveiki (MarteiIia refiingens og Marteilia sydneyi),
dvergkornadreyri (Mikrocytos mackini), perkinsusveiki (Perkinsus marinus og P. olsenifatlanticus),
sumarveiki í ostrum (Haplosporidium nelsoni og H. costa/e) og sæeyrnavisnun (Candidatus Xenoha/iotis
californiensis) eða vegna óeðlilegra affalla (5) sem stafa af einhverjum öðrum sjúkdómsvaldi,
c) falla ekki undir bann af ástæðum sem flokkast undir dýraheilbrigði,
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voru rannsökuð á fermingardegi og sýndu engin klínísk merki um sjúkdóma, þ.m.t. óeðlileg afföll (5) og

(1,8) [(e)sættu einstaklingsbundinni, sjónrænni skoðun á a.m.k. 1 000 lindýrum sem voru valin handahófskennt
úr þeim hlutum sendingarinnar sem voru af mismunandi uppruna og ekki fundust aðrar lindýrategundir
en þær sem voru tilgreindar í 6. lið þessa vottorðs].
(10)[8. Sérstakar dýraheilbrigðiskröfur varðandi Bonamia ostreae og Marteilia refringens
Ég undirritaður, opinber eftirlitsmaður, votta hér með að lifandi lindýrin, eða hrognin eða svilin, sem um
getur í 6. lið þessa vottorðs, eru upprunnin á yfirráðasvæði sem, auk þess að uppfylla tryggingarnar sem eru
tilgreindar í 7. lið þessa vottorðs, hefur hlotið viðurkenningu lögbærs yfirvalds, enda jafngildi
heilbrigðisástand þar stöðu þeirra eldisstöðva og yfirráðasvæða sem hafa viðurkennda stöðu (11) eða
viðurkenndar áætlanir (11) í Bandalaginu eða þær eru í samræmi við viðeigandi kafla nýjustu útgáfu
alþjóðlegheilbrigðisreglna
um
lagardýr
(International
aquatic
animal
health
code)
frá
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni (8), að því er varðar [Bonamia astreae] (1) [og] (1) [Marteilia refringens]
1
( ) — þar eð þeir sjúkdómsvaldar eru upprunnir:
annaðhvort
(1)[ [á strandsvæði þar sem allar eldisstöðvar og náttúrleg veiðisvæði:
— eru undir eftirliti lögbæra yfirvaldsins,
— skulu sæta heilbrigðisskoðun sem er framkvæmd svo oft sem þróun [Bonamia ostreae] (1) [og] (1)
[Marteilia refringens] (1) útheimtir og sýni eru tekin og rannsökuð með tilliti til þessara
sjúkdómsvalda með neikvæðri niðurstöðu opinberlega viðurkenndrar rannsóknarstofu í samræmi við
málsmeðferð sem mælt er fyrir um í handbók OIE (8), greiningarhandbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um sjúkdóma í lagardýrum (Manual of diagnostic tests for aquatic
animals), fjórða útg., 2003, köflum: 1.1.4, 3.1.1 og 3.1.3 og
— hafa í a.m.k. 2 ár verið laus við klínísk einkenni og önnur einkenni [Bonamia ostreae] (1) [og] (1)
[Marteilia refringens] (1),
eða
[í viðurkenndri eldisstöð sem fær vatn úr kerfi sem einnig tryggir algjöra óvirkjun [Bonamia astreae]
(1) [og] (1) [Marteilia refringens] (1) og:
— eru undir eftirliti lögbæra yfirvaldsins,
— skulu sæta heilbrigðisskoðun sem er framkvæmd svo oft sem þróun [Banamia ostreae] (1) [og]
(1) [Marteilia refringens] (1) útheimtir og sýni eru tekin og rannsökuð með tilliti til þessara
sjúkdómsvalda með neikvæðri niðurstöðu opinberlega viðurkenndrar rannsóknarstofu í samræmi
við málsmeðferð sem mælt er fyrir um í handbók OIE (8) greiningarhandbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um sjúkdóma í lagardýrum, fjórða útg. 2003, köflum: 1.1.4, 3.1.1 og
3.1.3 og:
— hafa í a.m.k. 2 ár verið laus við klínísk einkenni og önnur einkenni [Bonamia ostreae] (1) [og] (1)
[Marteilia refringens] (1),]
eða
(1) [í eldisstöð sem er ekki í tengslum við vatnasvæði sjávarstrandar eða ármynnis og er án lindýra af
tegundum sem eru smitnæm (7) fyrir [Bonamia astreae] (1) [og] (1) [Marteilia refringens] (1).]
9.
Kröfur í flutningi
Enn fremur skulu þau:
— flutt við skilyrði sem breyta ekki heilbrigðisástandi þeirra og
— hafa verið sett í innsiglaða, vatnsþétta gáma sem áður hafa verið hreinsaðir og sótthreinsaðir með
viðurkenndu sótthreinsiefni og skulu hafa læsilegan merkimiða á ytra byrði með viðeigandi (12)
upplýsingum sem um getur í 1., 2., 3. og 4. lið þessa vottorðs og með eftirfarandi yfirlýsingu (1):
annaðhvort:
[„[Lifandi lindýr (1) [og] (1) [hrogn] (1) [og] (1) [svil] (1), vottuð fyrir frekari ræktun, slátureldi eða
umlagningu á strandsvæðum og í eldisstöðvum innan Evrópubandalagsins, þó ekki ef Bandalagið hefur
viðurkennt áætlun þeirra eða stöðu með tilliti til Bonamia astreae og Marteilia refringens“,
eða:
[„[Lifandi lindýr (1) [og] (1) [hrogn] (1) [og] (1) [svil] (1), vottuð fyrir frekari ræktun, slátureldi eða
umlagningu á strandsvæðum og í eldisstöðvum innan Evrópubandalagsins, einnig ef Bandalagið hefur
viðurkennt áætlun þeirra eða stöðu með tilliti til [Bonamia astreae] (1) [og] (1) [Marteilia refringens] (1)“.

Gjört í ................................................................................,
(Staður)

hinn ............................................................................................
(Dags.)

............................................................................................
(Undirritun opinbers eftirlitsmanns)
............................................................................................
(Nafn með hástöfum, menntun og titill)
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Athugasemdir
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Yfirráðasvæði (heilt land, strandsvæði, eldissvæði eða náttúrleg veiðisvæði) og kóði yfirráðasvæðis eins og hann er í I.
viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/804/EB.
(3) Tilgreinist eftir því sem við á: svæði og/eða eldissvæði, náttúrleg veiðisvæði, afgreiðslustöðvar, hreinsunarstöðvar eða
geymsluker eða, þegar um er að ræða innflutning til neyslu, stöð.
(4) Tilgreina skal skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabíla eða heiti skips eftir því sem við á. Tilgreina skal
flugnúmer loftfarsins ef það er þekkt. Þegar um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda
þeirra, skráningarnúmer og innsiglisnúmer, ef um slíkt er að ræða, skv. lið 5.3.
(5) Eins og mælt er fyrir um í 2. mgr. 2. gr. í tilskipun ráðsins 95/70/EB.
(6) Eftir því sem við á.
(7) Þekktar, smitnæmar tegundir, sjá töfluna hér á eftir:
Sjúkdómur
Ostruveiki

Sjúkdómsvaldur

Smitnæmar hýsiltegundir

Bonamia exitiosa

Tiostrea chilensis og Ostrea angasi

Mikrocytos
roughleyi

Saccostrea (commercialis) glomerata

Marteilíuveiki

Martrilia sydneyi

Meyjarostra (Crassostrea virginica) og risaostra (C. gigas)

Dvergkornadreyri

Mikmytos mackini

Saccostrea (commercialis) glomerata

Perkinsusveiki

Perkinsus marinus

Risaostra (Crassostrea gigas), meyjarostra (C. virginica), Ostrea edulis. O.
conchaphila

Perkinsus
olseni/atlanlicus

Haliotis ruber, H. cyclobates, H. scalaris, H. laevigata, Ruditapes philippinarum og
R. decussatus

MSX-veiki

Haplosporidium
nelsoni

Meyjarostra (Crassostrea virginica) og risaostra (C. gigas)

SSO-veiki

Haplosporidium
nelsoni

Meyjarostra (Crassostrea virginica)

Sæeyrnavisnun

Candidatus
Xenohaliotis
californiensis

Dýr af ættkvíslinni Haliotis, þ.m.t. svört sæeyru (H. cracherodii), rauð sæeyru (H.
rufescens), bleik sæeyru (H. corruguta), græn sæeyru (H. fulgens) og hvít sæeyru
(H. sorenseni).

(*) Og allar aðrar tegundir sem um getur í nýjustu útgáfu alþjóðaheilbrigðisreglna um lagardýr frá Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni (OIE International aquatic animal health code) og eru smitnæmar fyrir sjúkdómsvaldinum/sjúkdómnum er um ræðir.
(8) Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin (International Office of Epizootics, OIE).
(9) Á aðeins við um lifandi lindýr. Öll dýr skulu skoðuð sjónrænt ef færri dýr en 1000 eru í sendingunni.
(10) Sérstakar kröfur er gerðar þegar um er að ræða útflutning til eldisstöðva eða svæða í Evrópubandalaginu ef Bandalagið hefur
viðurkennt áætlun þeirra eða stöðu með tilliti til:
— Bonamia ostreae, að undanskildum eftirfarandi tegundum (*): Risaostra (Crassostrea gigas), kræklingur (Mytilus edulis),
Mytilus galloprovincialis, Ruditapes decussatus og Ruditapes philippinarum.
— Marteilia refringens, að undanskildum eftirfarandi tegundum (*): risaostra.
(*) í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/390/EB.
(11) Eins og mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 91/67/EBE.
(12) Upprunaland og -svæði (kóði) og viðtökustaðar ásamt nafni og símanúmeri sendanda og viðtakanda.
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III. VIÐAUKI

Skýringar fyrir útgáfu vottorða og merkingu
a) Lögbær yfirvöld útflutningslandsins skulu gefa vottorðin út á grundvelli viðeigandi fyrirmyndar í II. viðauka við
þessa ákvörðun að teknu tilliti til fyrirhugaðrar notkunar lindýranna eftir komuna til EB.
b) Það fer eftir stöðu viðtökustaðarins í aðildarríki EB með tilliti til Bonamia ostreae og Marteilia refringens hvaða
viðbótarsérkröfur skulu tilgreindar á vottorðinu.
c) Frumrit hvers vottorðs skal vera á einu blaði, áprentað báðum megin, eða form þess skal vera þannig, ef þörf er á
tveimur blöðum eða fleiri, að allar síðurnar myndi hluta af samþættri og órjúfanlegri heild.
d) Merkja skal hverja síðu með orðinu „frumrit“ efst hægra megin og hafa sérstakt kóðanúmer sem lögbært yfirvald
gefur út. Allar síður vottorðsins skulu tölusettar — (blaðsíðunúmer) af (heildarsíðufjölda).
d) Frumrit vottorðsins og merkimiðarnir, sem um getur í fyrirmyndinni að vottorðinu, skulu vera á a.m.k. einu
opinberu tungumáli þess aðildarríkis EB, þar sem skoðunin á landamærastöðinni skal fara fram, og á tungumáli
þess aðildarríkis EB þar sem viðtökustaðurinn er. Þessi aðildarríki geta þó heimilað önnur tungumál, ásamt
opinberri þýðingu ef þörf krefur.
e) Frumrit vottorðsins verður að vera fullgert á fermingardegi sendingarinnar til útflutnings til Evrópubandalagsins
með opinberum stimpli og áritað af opinberum skoðunarmanni sem lögbært yfirvald tilnefnir. Með því skal
lögbært yfirvald útflutningslandsins tryggja að fylgt sé meginreglunum um vottorð sem eru jafngildar þeim sem
mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 96/93/EB.
Undirskrift og stimpill, nema hann sé upphleyptur, skulu vera í öðrum lit en prentaði textinn í vottorðinu.
f)

Ef viðbótarblöð eru fest við vottorðið til auðkenningar á vörum í sendingunni skulu þau teljast hluti af frumritinu
og skal opinber skoðunarmaður árita og stimpla hverja síðu.

g) Frumrit vottorðsins verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur á skoðunarstöð EB á landamærum.
h) Vottorðið skal gilda í 10 daga frá útgáfudegi. Þegar um er að ræða flutning með skipi skal gildistíminn lengdur
sem svarar til tímalengdar sjóferðarinnar.
i)

Lindýrin, hrogn þeirra og svil skulu ekki flutt með öðrum lindýrum, hrognum eða sviljum sem annaðhvort hafa
ekki viðtökustað í Evrópubandalaginu eða heilbrigðisástand þeirra er lakara. Ekki má heldur flytja þau við nein
önnur skilyrði sem breyta heilbrigðisástandi þeirra.

j)

Hugsanlegur sjúkdómsvaldur í vatninu er þáttur sem skiptir máli við athugun á heilbrigðisástandi lindýra.
Vottunarmaður skal af þeim sökum athuga eftirfarandi:
„Upprunastaðurinn“ skal vera staðurinn þar sem eldisstöðin eða náttúrlega veiðisvæðið er og lindýrin voru alin í
þá sölustærð sem á við um sendinguna sem vottorðið tekur til.
„Tekjustaðurinn“ skal vera síðasti staðurinn þar sem lindýrin voru í snertingu við vatn úr náttúrunni í
útflutningslandinu, t.d. í hreinsunarstöðvum eða áfangageymslustöðum þar sem lindýr eru geymd fyrir útflutning
til Bandalagsins.
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IV. VIÐAUKI

Yfirlýsingar varðandi lifandi lindýr, hrogn þeirra og svil, sem eru ætluð til frekari ræktunar,
slátureldis, umlagningar eða neyslu í Evrópubandalaginu, sem lögbært yfirvald á skoðunarstöð á
landamærum skal gefa út til að fullgera skjalið sem um getur í viðaukanum við ákvörðun 92/527/EBE
Lögbært yfirvald í skoðunarstöð á landamærum aðildarríkisins á komustað skal fullgera skjalið, sem um getur í
viðaukanum við ákvörðun 92/527/EBE, með einni af eftirfarandi yfirlýsingum, eftir því sem við á.
Yfirlýsingar:
annaðhvort:
„[Lifandi lindýr](1) [og](2) [hrogn](3) [og](4) [svil](5), vottuð fyrir frekari ræktun, slátureldi eða umlagningu á
strandsvæðum og í eldisstöðvum innan Evrópubandalagsins, þó ekki ef Bandalagið hefur viðurkennt áætlun þeirra eða
stöðu með tilliti til Bonamia ostreae og Marteilia refringens“,
eða:
„[Lifandi lindýr](6) [og](7) [hrogn](8) [og](9) [svil] (10), vottuð fyrir frekari ræktun, slátureldi eða umlagningu á
strandsvæðum og í eldisstöðvum innan Evrópubandalagsins, einnig ef Bandalagið hefur viðurkennt áætlun þeirra eða
stöðu með tilliti til [Bonamia ostreae](11) [og](12) [Marteilia refringens](13)“,
eða:
„Lifandi lindýr, vottuð fyrir útflutning til Evrópubandalagsins (14) [einnig ef Bandalagið hefur viðurkennt stöðu eða áætlun
svæðisins með tilliti til [Bonamia ostreae](15) [og](16) [Marteilia refringens](17) [til beinnar neyslu](18) [til frekari vinnslu í
viðurkenndum innflutningsstöðvum fyrir neyslu](19)“.

(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
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V. VIÐAUKI
LÁGMARKSKRÖFUR VEGNA HEILBRIGÐISÁSTANDS DÝRA FYRIR VIÐURKENNINGU Á „VIÐURKENNDUM
INNFLUTNINGSSTÖÐVUM“

A. Almenn ákvæði
1. Aðildarríki skulu því aðeins viðurkenna stöðvar og fyrirtæki sem innflutningsstöðvar til frekari vinnslu á
innfluttum lindýrum að skilyrði á innflutningsstöðinni séu slík að engin hætta sé á mengun á vatnasvæðum
Bandalagsins, sem rekja megi til lindýra, með frárennsli, með öðrum úrgangi eða á annan hátt með
sjúkdómsvöldum sem geta valdið verulegum, óeðlilegum afföllum hjá lindýrum.
2. Ekki skal leyfa stöðvum sem eru viðurkenndar sem „viðurkenndar innflutningsstöðvar“ að flytja lifandi lindýr út
úr fyrirtækinu.
3. Lágmarkskröfur um dýraheilbrigði, eins og mælt er fyrir um þau í B-hluta þessa viðauka, skulu gilda auk ákvæða
um lýðheilsu sem mælt er fyrir um í tilskipun 91/492/EBE fyrir stöðvar og fyrirtæki, þ.m.t. afgreiðslustöðvar og
hreinsunarstöðvar, sem og heilbrigðisreglur sem mælt er fyrir í löggjöf Bandalagsins varðandi aukaafurðir dýra
sem ekki eru ætlaðar til neyslu.
B. Ákvæði um stjórnun
1. Viðurkenndar innflutningsstöðvar verða að vera undir stjórn og á ábyrgð lögbærs yfirvalds.
2. Viðurkenndar innflutningsstöðvar verða að hafa skilvirkt kerfi til varnar sjúkdómum og til vöktunar á þeim. Við
beitingu tilskipunar 95/70/EB skal lögbært yfirvald rannsaka tilfelli, þar sem grunur er um sjúkdóm, og afföll.
Nauðsynleg greining og meðferð skal fara fram með ráðgjöf og undir eftirliti lögbærs yfirvalds, að teknu tilliti til
kröfunnar í a-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 91/67/EBE.
3. Viðurkenndar innflutningsstöðvar verða að beita stjórnunarkerfi sem lögbært yfirvald hefur viðurkennt, þ.m.t.
aðferðir í tengslum við hreinlæti og förgun fyrir flutning, flutningagáma, búnað og tæki. Fylgja skal
viðmiðunarreglunum, sem mælt er fyrir um við sótthreinsun lindýrafarma í alþjóðaheilbrigðisreglunum um
lagardýr (International aquatic animal health code), sjöttu útgáfu, 2003, viðbætir 5.2.2. frá Alþjóðadýraheilbrigðisstofnuninni. Lögbært yfirvald skal samþykkja sótthreinsiefnin sem eru ætluð til þeirra nota og
viðeigandi búnaður verður að vera fyrir hendi til að hreinsa og sótthreinsa. Förgun aukaafurða og úrgangsefna,
þ.m.t. dauð lindýr og afurðir af þeim, verður að fara fram í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1774/2002.
Stjórnunarkerfi viðurkenndrar innflutningsstöðvar skal vera þannig að engin hætta sé á mengun frá lindýrum á
vatnasvæðum Bandalagsins af sjúkdómsvöldum sem geta haft veruleg áhrif á lindýrastofna, einkum gildir þetta
um sjúkdóma sem um getur í viðauka D við tilskipun 95/70/EB.
4. Viðurkenndar innflutningsstöðvar verða að halda uppfærða skrá um mæld, óeðlileg afföll og um öll lifandi lindýr,
hrogn þeirra og svil sem koma inn í stöðina og um afurðir sem fara frá stöðinni, þ.m.t. uppruni þeirra, birgjar og
viðtökustaður.
5. Hreinsa verður og sótthreinsa viðurkenndar innflutningsstöðvar reglulega í samræmi við áætlunina sem lýst er í 3.
lið hér að framan.
6. Aðeins aðilar, sem hafa til þess heimild, mega koma inn í viðurkenndar innflutningsstöðvar og þeir verða að
klæðast hlífðarfötum, m.a. viðeigandi skófatnaði.
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