Nr. 840

9. september 2014

REGLUGERÐ
um (1.) breytingu á reglugerð nr. 560/2014 um gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd,
yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins
og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum,
og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.
1. gr.
Við 1. gr. reglugerðarinnar bætast fjórir nýir töluliðir, 21., 22., 23. og 24. tölul., svohljóðandi:
21. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 437/2013 frá 8. maí 2013 um
breytingu á reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Mexíkó í skránni
yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyft er að flytja tilteknar vörur
inn til Sambandsins eða í umflutningi gegnum Sambandið.
22. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 866/2013 frá 9. september
2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar umflutning á sendingum
af alifuglakjöti frá Hvíta-Rússlandi gegnum Litháen til rússneska yfirráðasvæðisins Kalinin
grad.
23. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1204/2013 frá 25. nóvember
2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Lýðveldið
Moldóvu í skránum yfir þriðju lönd þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknu kjöti,
kjötafurðum, eggjum og eggjaafurðum til Sambandsins.
24. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 166/2014 frá 17. febrúar 2014
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar kröfur varðandi útgáfu
vottorða vegna innflutnings til Sambandsins á kjöti af öldum strútfuglum til manneldis og
færslurnar fyrir Ísrael og Suður-Afríku í skránni yfir þriðju lönd eða svæði.
2. gr.
Framkvæmdarreglugerðir framkvæmdastjórnarinnar, sem taldar eru upp í 1. gr., eru birtar sem
fylgiskjöl við reglugerð þessa.
3. gr.
Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 93/1995, um matvæli, lögum nr. 54/1990, um
innflutning dýra, og lögum nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
4. gr.
Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 9. september 2014.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Ólafur Friðriksson.
Eggert Ólafsson.
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Fylgiskjal 1.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 437/2013
frá 8. maí 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Mexíkó í skránni yfir
þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyft er að flytja tilteknar vörur inn til
Sambandsins eða í umflutningi gegnum Sambandið
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

5)

Árið 2012 voru staðfestar nokkrar uppkomur alvarlegrar
fuglainflúensu (HPAI) af undirgerð H7N3 í Jalisco-ríki í
Mexíkó, á svæði þar sem mikið er af alifuglabúum.
Mexíkó beitti niðurskurði og framkvæmdi neyðarbólu
setningar gegn fuglainflúensu til að verjast uppkomum.

6)

Uppkoma þessarar farsóttar var síðast staðfest í lok
september 2012 og Mexíkó lýsti því yfir í desember
2012 að sjúkdómnum hefði verið útrýmt.

7)

Hinn 8. janúar 2013 tilkynnti Mexíkó framkvæmda
stjórninni um tvær uppkomur alvarlegrar fuglainflúensu
af undirgerð H7N3 á yfirráðasvæði sínu í Aguascali
entes-ríki. Sjúkdómurinn hefur einnig breiðst út til
Jalisco-ríkis og Guanajuato-ríkis.

8)

Í ljósi staðfestingar á uppkomum alvarlegrar fugla
inflúensu er ekki lengur hægt að líta svo á að
yfirráðasvæði Mexíkó sé laust við sjúkdóminn.

9)

Enduruppkomur alvarlegrar fuglainflúensu valda áhyggj
um varðandi skilvirkni ráðstafananna, þ.m.t. bólusetn
inga, sem beitt er í Mexíkó til að verjast alvarlegri
fuglainflúensu.

10)

Innflutningur á eggjaafurðum, sem eru unnar í samræmi
við einhverja af meðhöndlununum sem settar eru fram í
viðeigandi vottorði, sem um getur í 4. dálki töflunnar í 1.
hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, sem
koma frá þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða
hólfum sem eru ekki laus við alvarlega fuglainflúensu, er
talinn skapa óverulega áhættu á að veirur berist inn í
Sambandið.

11)

Í ljósi hraðrar útbreiðslu alvarlegrar fuglainflúensu og
áhættu á að lögbært yfirvald Mexíkó nái ekki að greina
uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu í tæka tíð skal þó
innflutningur til eða umflutningur gegnum Sambandið á
eggjaafurðum frá Mexíkó bannaður tímabundið þar til
það land getur lagt fram viðunandi ábyrgðir.

12)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 798/2008 til
samræmis við það.

13)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla
ferlið og heilbrigði dýra.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember
2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu
og aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis (1), einkum
8. gr. (inngangsorð), 8. gr. (fyrsta undirgrein 1. liðar), og 8. gr.
(4. liður),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008
frá 8. ágúst 2008 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráða
svæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyft er að flytja
alifugla og alifuglaafurðir inn í Bandalagið og í
umflutning gegnum Bandalagið, og um kröfur varðandi
heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir (2) er kveðið á
um að vörurnar sem falla undir hana skuli einungis
fluttar til Sambandsins og í umflutningi gegnum það frá
þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum
sem skráð eru í 1. og 3. dálki töflunnar í 1. hluta I.
viðauka við reglugerðina.

2)

Í reglugerð (EB) nr. 798/2008 er einnig mælt fyrir um
skilyrði fyrir því að þriðja land, yfirráðasvæði, svæði eða
hólf geti talist laust við alvarlega fuglainflúensu (HPAI)
og kröfur um heilbrigðisvottorð fyrir dýraafurðir að því
er það varðar, fyrir vörur sem flytja á til Sambandsins.

3)

Mexíkó er skráð í töflunni í 1. hluta I. viðauka við reglu
gerð (EB) nr. 798/2008 sem þriðja land þaðan sem flytja
má til Sambandsins tilgreind egg og eggjaafurðir, sem
eru laus við sjúkdómsvalda, að því tilskildu að þeim
fylgi viðeigandi vottorð sem um getur í 4. dálki töflunnar
í 1. hluta I. viðauka við hana.

4)

Ef um er að ræða eggjaafurðir er í vottorðinu, sem um
getur í 4. dálki töflunnar í 1. hluta I. viðauka við reglu
gerð (EB) nr. 798/2008, dýraheilbrigðisvottun um að þær
komi frá starfsstöð sem er laus við alvarlega fugla
inflúensu. Því til viðbótar staðfestir vottunin annaðhvort
að ekki hafi komið upp alvarleg fuglainflúensa í a.m.k.
næstliðna 30 daga í innan við 10 km radíus frá þeirri
starfsstöð eða að eggjaafurðirnar hafi verið unnar í sam
ræmi við eina af meðhöndlununum sem settar eru fram í
því vottorði.

________________

(1)
(2)

Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt
í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
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2. gr.

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 8. maí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.
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Í stað færslunnar fyrir Mexíkó í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 komi eftirfarandi:
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Fylgiskjal 2.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 866/2013
frá 9. september 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar umflutning á sendingum af alifuglakjöti frá Hvíta-Rússlandi
gegnum Litháen til rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og
aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis (1), einkum 8. gr. (inngangsorð), 8. gr. (fyrsta málsgrein 1. liðar), 8. gr. (4. liður) og 9.
gr. (c-liður 4. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Í tilskipun 2002/99/EB er mælt fyrir um almennar reglur um heilbrigði dýra sem gilda um framleiðslu, vinnslu og dreifingu innan
Sambandsins og aðflutning afurða úr dýraríkinu frá þriðju löndum til manneldis og kveðið á um að koma skuli á sértækum reglum og
vottun vegna umflutnings.
2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 frá 8. ágúst 2008 um skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf,
þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur
vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir (2) er mælt fyrir um að tilteknar vörur skuli einungis fluttar inn til Sambandsins og í
umflutningi gegnum það frá þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem skráð eru í 1. hluta I. viðauka við hana. Þar er
einnig mælt fyrir um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir fyrir slíkar vörur. Í þessum kröfum er einnig tekið tillit
til þess hvort krafist er viðbótarábyrgða vegna sjúkdómastöðu þessara þriðju landa, yfirráðasvæða, svæða eða hólfa eða ekki.
Viðbótarábyrgðirnar, sem þessar vörur þurfa að uppfylla, eru settar fram í 2. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
3) Í 4. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 er þess krafist að eggjum, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, kjöti, hökkuðu og
vélúrbeinuðu kjöti af alifuglum, strútfuglum og villtum veiðifuglum, eggjum og eggjaafurðum í umflutningi gegnum Sambandið skal
fylgja vottorð sem er í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í XI. viðauka og uppfyllir skilyrðin sem koma fram í því vottorði.
4) Í ljósi einangraðrar landfræðilegrar legu rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad víkur 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 frá
kröfunum í 4. mgr. 4. gr. þeirrar reglugerðar og þar er mælt fyrir um sértæk skilyrði fyrir umflutningi tiltekinna sendinga til og frá
Rússlandi gegnum Lettland, Litháen og Pólland. Á meðal þessara skilyrða má telja viðbótareftirlit og innsiglun sendinganna.
5) Hvíta-Rússland óskaði eftir því að framkvæmdastjórnin leyfi umflutning um Sambandið á alifuglakjöti frá Hvíta-Rússlandi
gegnum Litháen til rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad.
6) Vegna landfræðilegrar legu Kaliningrad og þess fyrirkomulags á verklagi sem þegar er til staðar og mælt er fyrir um í 2. mgr. 18.
gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 að því er varðar umflutning á vörum til og frá Rússlandi skal leyfa umflutning á alifuglakjöti frá
Hvíta-Rússlandi gegnum Litháen til rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad með járnbrautum eða á vegum, að því tilskildu að farið sé
að skilyrðum sem mælt er fyrir um varðandi aðrar vörur í 2., 3. og 4. mgr. 18. gr.
7) Breyta ber reglugerð (EB) nr. 798/2008 til að bæta vörunni alifuglakjöti við í 2. mgr. 18. gr. og til að breyta færslunni fyrir HvítaRússland í 1. hluta I. viðauka við þá reglugerð.
8)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 798/2008 til samræmis við það.

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði
dýra.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt sem hér segir:
1) Í stað inngangsmálsgreinar 2. mgr. 18. gr. komi eftirfarandi:
„2. Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 4. gr. skal leyfa umflutning sendinga af eggjum, eggjaafurðum og alifuglakjöti frá Hvíta-Rússlandi til
rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad, á vegum eða með járnbrautum milli skoðunarstöðvanna á landamærum Litháen, sem
tilgreindar eru í viðaukanum við ákvörðun 2009/821/EB, ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:“
2)

Ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
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2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 9. september 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1.

VIÐAUKI
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt sem hér segir:
1) Í stað færslunnar fyrir Hvíta-Rússland í 1. hluta komi eftirfarandi:

„BY – Hvíta-Rússland

BY - 0 Landið allt

EP, E og POU (einungis vegna umflutnings gegnum Litháen)

IX“

2) Í stað færslunnar „IX“ undir liðnum „Viðbótarábyrgðir“ í 2. hluta komi eftirfarandi:
„„IX“ : einungis skal leyfa umflutning gegnum Litháen á sendingum af eggjum, eggjaafurðum og alifuglakjöti sem eru upprunnin í
Hvíta-Rússlandi og eiga að fara til rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad að því tilskildu að farið sé að ákvæðum 2., 3. og 4. mgr.
18. gr.“
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Fylgiskjal 3.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1204/2013
frá 25. nóvember 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Lýðveldið Moldóvu í skránum yfir þriðju lönd
þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknu kjöti, kjötafurðum, eggjum og eggjaafurðum til Sambandsins
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og
aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis (1), einkum 8. gr. (inngangsorð), 8. gr. (fyrsta undirgrein 1. liðar) og 8. gr. (4. liður),
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 frá 29. apríl 2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers
eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis (2), einkum 1. mgr. 11. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Í tilskipun 2002/99/EB er mælt fyrir um almennar reglur um heilbrigði dýra sem gilda um framleiðslu, vinnslu og dreifingu innan
Sambandsins og aðflutning afurða úr dýraríkinu frá þriðju löndum til manneldis og kveðið á um að koma skuli á sértækum reglum og
vottun vegna umflutnings.
2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 frá 8. ágúst 2008 um skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf,
þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur
vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir (3) er mælt fyrir um að tilteknar vörur skuli einungis fluttar inn til Sambandsins og í
umflutningi gegnum það frá þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem skráð eru í 1. hluta I. viðauka við hana. Þar er
einnig mælt fyrir um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir fyrir slíkar vörur. Í þessum kröfum er einnig tekið tillit
til þess hvort krafist er viðbótarábyrgða vegna sjúkdómastöðu þessara þriðju landa, yfirráðasvæða, svæða eða hólfa eða ekki.
Viðbótarábyrgðirnar, sem þessar vörur þurfa að uppfylla, eru settar fram í 2. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
3) Lýðveldið Moldóva er skráð í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. mars 2011 um samþykki fyrir áætlunum sem þriðju lönd
hafa lagt fram í samræmi við 29. gr. tilskipunar ráðsins 96/23/EB (4) og er með vöktunaráætlun vegna efnaleifa sem er samþykkt fyrir
egg.
4) Lýðveldið Moldóva hefur beðið framkvæmdastjórnina um leyfi til innflutnings til Sambandsins af eggjaafurðum og hefur lagt fram
viðeigandi upplýsingar. Hitameðhöndlun eggjaafurða dregur úr hugsanlegri áhættu, af völdum þessara afurða, fyrir heilbrigði dýra
þannig að hún verður óveruleg. Því er rétt að færa það þriðja land inn í skrána í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
5)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 798/2008 til samræmis við það.

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði
dýra.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 25. nóvember 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
(1)
(2)
(3)
(4)

Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 206.
Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 70, 17.3.2011, bls. 40.
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VIÐAUKI

Í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 bætist færslan fyrir Lýðveldið Moldóvu við á eftir færslunni „KR – SuðurKórea“:
„MD – Lýðveldið Moldóva

MD-0

Landið allt

EP“
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Fylgiskjal 4.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 866/2013
frá 9. september 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar umflutning á sendingum af alifuglakjöti frá Hvíta-Rússlandi
gegnum Litháen til rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad
(Texti sem varðar EES)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og
aðflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis (1), einkum 8. gr. (inngangsorð), 8. gr. (fyrsta málsgrein 1. liðar), 8. gr. (4. liður) og 9.
gr. (c-liður 4. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1) Í tilskipun 2002/99/EB er mælt fyrir um almennar reglur um heilbrigði dýra sem gilda um framleiðslu, vinnslu og dreifingu innan
Sambandsins og aðflutning afurða úr dýraríkinu frá þriðju löndum til manneldis og kveðið á um að koma skuli á sértækum reglum og
vottun vegna umflutnings.
2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 frá 8. ágúst 2008 um skrá yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf,
þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur
vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir (2) er mælt fyrir um að tilteknar vörur skuli einungis fluttar inn til Sambandsins og í
umflutningi gegnum það frá þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem skráð eru í 1. hluta I. viðauka við hana. Þar er
einnig mælt fyrir um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir fyrir slíkar vörur. Í þessum kröfum er einnig tekið tillit
til þess hvort krafist er viðbótarábyrgða vegna sjúkdómastöðu þessara þriðju landa, yfirráðasvæða, svæða eða hólfa eða ekki.
Viðbótarábyrgðirnar, sem þessar vörur þurfa að uppfylla, eru settar fram í 2. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.
3) Í 4. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 er þess krafist að eggjum, sem eru laus við tiltekna sjúkdómsvalda, kjöti, hökkuðu og
vélúrbeinuðu kjöti af alifuglum, strútfuglum og villtum veiðifuglum, eggjum og eggjaafurðum í umflutningi gegnum Sambandið skal
fylgja vottorð sem er í samræmi við fyrirmyndina sem sett er fram í XI. viðauka og uppfyllir skilyrðin sem koma fram í því vottorði.
4) Í ljósi einangraðrar landfræðilegrar legu rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad víkur 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 frá
kröfunum í 4. mgr. 4. gr. þeirrar reglugerðar og þar er mælt fyrir um sértæk skilyrði fyrir umflutningi tiltekinna sendinga til og frá
Rússlandi gegnum Lettland, Litháen og Pólland. Á meðal þessara skilyrða má telja viðbótareftirlit og innsiglun sendinganna.
5) Hvíta-Rússland óskaði eftir því að framkvæmdastjórnin leyfi umflutning um Sambandið á alifuglakjöti frá Hvíta-Rússlandi
gegnum Litháen til rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad.
6) Vegna landfræðilegrar legu Kaliningrad og þess fyrirkomulags á verklagi sem þegar er til staðar og mælt er fyrir um í 2. mgr. 18.
gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 að því er varðar umflutning á vörum til og frá Rússlandi skal leyfa umflutning á alifuglakjöti frá
Hvíta-Rússlandi gegnum Litháen til rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad með járnbrautum eða á vegum, að því tilskildu að farið sé
að skilyrðum sem mælt er fyrir um varðandi aðrar vörur í 2., 3. og 4. mgr. 18. gr.
7) Breyta ber reglugerð (EB) nr. 798/2008 til að bæta vörunni alifuglakjöti við í 2. mgr. 18. gr. og til að breyta færslunni fyrir HvítaRússland í 1. hluta I. viðauka við þá reglugerð.
8) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 798/2008 til samræmis við það.
9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði
dýra.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt sem hér segir:
1) Í stað inngangsmálsgreinar 2. mgr. 18. gr. komi eftirfarandi:
„2. Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 4. gr. skal leyfa umflutning sendinga af eggjum, eggjaafurðum og alifuglakjöti frá Hvíta-Rússlandi til
rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad, á vegum eða með járnbrautum milli skoðunarstöðvanna á landamærum Litháen, sem
tilgreindar eru í viðaukanum við ákvörðun 2009/821/EB, ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:“
2)

Ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
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2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 9. september 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1.

VIÐAUKI
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt sem hér segir:
1) Í stað færslunnar fyrir Hvíta-Rússland í 1. hluta komi eftirfarandi:

„BY – Hvíta-Rússland

BY - 0 Landið allt EP, E og POU (einungis vegna umflutnings gegnum Litháen)

IX“

2) Í stað færslunnar „IX“ undir liðnum „Viðbótarábyrgðir“ í 2. hluta komi eftirfarandi:
„„IX“ : einungis skal leyfa umflutning gegnum Litháen á sendingum af eggjum, eggjaafurðum og alifuglakjöti sem eru upprunnin í
Hvíta-Rússlandi og eiga að fara til rússneska yfirráðasvæðisins Kaliningrad að því tilskildu að farið sé að ákvæðum 2., 3. og 4. mgr.
18. gr.“

__________
B-deild – Útgáfud.: 23. september 2014

