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R E GL U G ER Ð
um (9.) 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 þrír nýir töluliðir, 44., 45. og 46. tölul., svohljóðandi:
44. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/151 frá 27. janúar 2017 um
breytingu á I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 að því er
varðar færslurnar í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem
leyfður er innflutningur til Sambandsins og umflutningur um Sambandið á alifuglum og
alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir.
45. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/193 frá 3. febrúar 2017 um
breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB og I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008 að því er varðar færslur fyrir Úkraínu í skránum yfir þriðju lönd þaðan sem
leyfður er aðflutningur til Sambandsins á tilteknum vörum í tengslum við alvarlega fuglainflúensu.
46. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/481 frá 20. mars 2017 um
breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir
Bandaríkin í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er
innflutningur til Sambandsins eða umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum í
tengslum við alvarlega fuglainflúensu.
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, öll með síðari
breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 25. október 2017.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Eggert Ólafsson.

Iðunn Guðjónsdóttir.
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Fylgiskjal 1.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/151
frá 27. janúar 2017
um breytingu á I. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 að því er
varðar færslurnar í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður
er innflutningur til Sambandsins og umflutningur um Sambandið á alifuglum og
alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir
(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), 8. gr. (4. liður), 9.
gr. (b-liður 2. mgr.) og 9. gr. (4. mgr.),
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2009/158/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti
innan Bandalagsins með alifugla og útungunaregg og á innflutning þeirra frá þriðju löndum ( 2), einkum 23. gr. (1. mgr.), 24. gr. (2.
mgr.), 25. gr., 26. gr. (2. mgr.) og 28. gr. (1. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
(1)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 ( 3) er mælt fyrir um kröfur um heilbrigðisvottanir fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings til Sambandsins og umflutnings gegnum það á alifuglum og alifuglaafurðum (hér á eftir nefndar
vörurnar). Þar er kveðið á um að vörurnar megi einungis flytja inn til Sambandsins og umflytja gegnum það frá þeim þriðju
löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem skráð eru í 1. og 3. dálk töflunnar sem sett er fram í 1. hluta I. viðauka við
hana.

(2)

Í þessum kröfum vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir, sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 798/2008 er tekið
tillit til þess hvort krafist er sérstakra skilyrða vegna sjúkdómastöðu þessara þriðju landa, yfirráðasvæða, svæða eða hólfa eða
ekki, þ.m.t. sýnataka og prófun m.t.t. mismunandi alifuglasjúkdóma, eins og við á. Þessi sérstöku skilyrði sem og fyrirmyndir að
heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir, sem krafist er að fylgi innflutningi á vörunum til Sambandsins og umflutningi um
það, eru sett fram í 2. hluta I. viðauka við þá reglugerð.

(3)

Vegna óhagstæðrar niðurstöðu úr úttekt framkvæmdastjórnarinnar á framkvæmd eftirlits með heilbrigði dýra í Ísrael vegna
alifugla og afurða úr alifuglum var reglugerð (EB) nr. 798/2008 breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/608 ( 4) til að
stöðva tímabundið innflutning á tilteknum vörum frá Ísrael og til að innleiða viðbótarprófanir á alifuglahópum vegna Newcastleveiki fyrir sendingu á tilteknum, öðrum vörum til Sambandsins, þ.m.t. lifandi alifuglar, dagsgamlir ungar, útungunaregg, egg til
vinnslu og kjöt af alifuglum.

(4)

Ísrael hefur nú tilkynnt framkvæmdastjórninni að ætlunin sé að afnema niðurskurðarstefnu landsins vegna Newcastle-veiki að því
er varðar alifugla sem haldnir eru í búum á yfirráðasvæði Ísraels norðan þjóðvegar nr. 5. Vegna annarra forgangsatriða í
heilbrigðisgeiranum er þar að auki ekki lengur hægt að tryggja að farið sé að tilteknum kröfum varðandi prófanir á rannsóknarstofum.

(5)

Því ætti að breyta skránni í töflunni, sem sett er fram í 1. hluta I. viðauka, til að banna innflutning til Sambandsins og umflutning
um það á lifandi alifuglum og strútfuglum, útungunareggjum og kjöti af alifuglum og strútfuglum sem og eggjum til vinnslu frá
öllu yfirráðasvæði Ísraels. Innflutningur á kjöti af alifuglum við sérstöku skilyrðin sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr.
798/2008, eins og henni var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/608, ætti þó að vera leyfður áfram frá yfirráðasvæði
Ísraels, sem er staðsett sunnan þjóðvegar nr. 5, þar sem tíðni Newcastle-veiki er lægri og niðurskurðarstefnu er viðhaldið.

(6)

Makedónía (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu) hefur heimild til innflutnings á eggjum og eggjaafurðum til Sambandsins. Landið
hefur einnig óskað eftir heimild til innflutnings á kjöti af alifuglum til Sambandsins. Úttekt, sem framkvæmdastjórnin
framkvæmdi í janúar 2016, leiddi í ljós að þetta þriðja land uppfyllir nauðsynlegar kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir kjöt af
alifuglum til innflutnings til Sambandsins. Því ætti að breyta færslunni fyrir þetta þriðja land í töflunni, sem sett er fram í 1. hluta
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, til samræmis við það.

(7)

Innan ramma úttektar, sem framkvæmd var í janúar 2016 og varðar Makedóníu (fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu), kom í ljós að í
því þriðja landi er ekki einungis slátrað alifuglum, sem hafa verið aldir innan yfirráðasvæðis þess, heldur einnig alifuglum sem
hafa annað hvort verið fluttir inn frá öðru þriðja landi, sem skráð er fyrir þá vöru í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008, við skilyrði sem eru a.m.k. jafngild skilyrðunum í þeirri reglugerð, eða alifuglum sem áður hafa verið fluttir inn á
yfirráðasvæði þess frá aðildarríki.

(8)

Kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings á kjöti af alifuglum (POU) frá þriðja landi, sem er
skráð í töfluna sem sett er fram í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 sem land þaðan sem innflutningur til
Sambandsins er leyfður, eiga við um kjöt af lifandi alifuglum sem voru áður fluttir inn til fyrrnefnds þriðja lands frá öðru þriðja
landi sem er skráð í töfluna sem sett er fram í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008. Kröfur vegna heilbrigðis-

(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 343, 22.12.2009, bls. 74.
(3) 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 (Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1).
4
( ) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/608 frá 14. apríl 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar
færslurnar fyrir Úkraínu og Ísrael í skránni yfir þriðju lönd, samþykki fyrir varnaráætlun Úkraínu vegna salmonellu í varphænum, kröfur varðandi
heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir að því er varðar Newcastle-veiki og vinnslukröfur vegna eggjaafurða (Stjtíð. ESB L 101, 18.4.2015, bls.
1).
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vottorða fyrir dýr og dýraafurðir eiga þó ekki við um kjöt af lifandi alifuglum sem voru fluttir inn frá aðildarríki til slátrunar í
þessu þriðja landi í kjölfarið, í þeim tilgangi að flytja kjötið síðan aftur inn til Sambandsins.
(9)

Að teknu tilliti til hagstæðs heilbrigðisástands dýra í Sambandinu og óverulegrar áhættu fyrir heilbrigði alifugla í tengslum við
slíka starfshætti ætti að breyta fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorði fyrir kjöt af alifuglum (POU), sem sett er fram í 2. hluta I.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, til að fella inn ákvæði um vottun þess efnis að alifuglakjötið megi vera af alifuglum
sem voru áður fluttir inn frá aðildarríki til slátrunar í kjölfarið.

(10) Í 2. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er sett fram fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir eggjaafurðir (EP). Í þeirri
fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir vísar I. hluti athugasemdanna til númera í samræmdri tollskrá, sem á að
tilgreina í reit I.19 í I. hluta viðkomandi vottorðs.
(11) Þegar haft er í huga að hægt er að flokka eggjaafurðina „eggjarauða“ í nokkra undirliði í vörulið HS 21.06, en ekki eingöngu í
undirlið 21.06.10 þykir rétt að breyta fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorði fyrir dýr og dýraafurðir (EP) til samræmis við það.
(12) Því ætti að breyta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 til samræmis við það.
(13) Rétt er að veita hæfilegan umbreytingarfrest áður en breyttar fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir verða
skyldubundnar til að gera aðildarríkjunum og iðnaðinum kleift að aðlagast nýjum kröfum sem settar eru fram í breyttu
fyrirmyndunum að heilbrigðisvottorðunum fyrir dýr og dýraafurðir.
(14) 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.
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Á umbreytingartímabili, sem stendur til 28. mars 2017, skulu aðildarríkin áfram heimila innflutning til Sambandsins á sendingum af
vörum, sem falla undir fyrirmyndina að heilbrigðisvottorði fyrir alifuglakjöt (POU) og fyrirmyndina að heilbrigðisvottorði fyrir
eggjaafurðir (EP), eins og sett er fram í 2. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008, í þeim útgáfum sem voru í gildi áður en
fyrirmyndunum var breytt með þessari reglugerð, að því tilskildu að þau hafi verið undirrituð fyrir 28. febrúar 2017.
3. 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 27. janúar 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude JUNCKER
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VIÐAUKI

Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir:
1)

Ákvæðum 1. hluta er breytt sem hér segir:
a) Í stað færslunnar fyrir Ísrael komi eftirfarandi:

ISO-kóði
og heiti
þriðja
lands eða
yfirráðasvæðis

Kóði þriðja
lands, yfirráðasvæðis,
svæðis eða
hólfs

Lýsing á
þriðja landi,
yfirráðasvæði, svæði
eða hólfi

1

2

3

Heilbrigðisvottorð fyrir
dýr og dýraafurðir
Fyrirmynd(ir)

Viðbótarábyrgðir

4

5

X

Sérstök skilyrði
Sérstök
skilyrði

Lokadagsetning (1)

Upphafsdagsetning
(2)

6

6A

6B

P3

[birtingardagur
þessarar
reglugerðar]

Staða
Staða
Bólusetneftirlits
ingarstaða varna gegn
vegna
vegna fugla- salmonellu
fugla(6)
inflúensu
inflúensu
7

8

9

SPF, EP
BPP, BPR,
DOC,
DOR, HEP,
HER,

A

S5, ST1

LT20
IL-0

Landið allt

„IL –
Ísrael(5)

SRP

P3

18.4.2015
[birtingardagur
þessarar
reglugerðar]

RAT

X

P3

WGM

VIII

P3

18.4.2015
[birtingardagur
þessarar
reglugerðar]

E

X

P3

IL-1

Svæði sunnan
þjóðvegar nr.
5

POU

X

N

IL-2

Svæði norðan
þjóðvegar nr.
5

POU

X

P3

S4

[birtingardagur
þessarar
reglugerðar]“

b) Í stað færslunnar fyrir Makedóníu (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu) komi eftirfarandi:
ISO-kóði og
heiti þriðja
lands eða
yfirráðasvæðis

Kóði þriðja
Lýsing á
lands, yfir- þriðja landi,
ráðasvæðis, yfirráðasvæði,
svæðis eða svæði eða
hólfs
hólfi

1

2

„MK –
Makedónía
(Fyrrverandi
MK-0(4)
lýðveldi
Júgóslavíu)
(4)

3

Heilbrigðisvottorð fyrir
dýr og dýraafurðir
Fyrirmynd(ir)

Viðbótarábyrgðir

4

5

POU
Landið allt
E, EP“

Sérstök skilyrði

Sérstök
skilyrði

6

BóluStaða
Staða varna
setningareftirlits
gegn
vegna staða vegna
salmonellu
LokaUpphafsdagse fuglafugla(6)
dagsetning (1)
tning (2)
inflúensu inflúensu

6A

6B

7

8

9
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Ákvæðum 2. hluta er breytt sem hér segir:
a) Í stað heilbrigðisvottorðs fyrir kjöt af alifuglum (POU) komi eftirfarandi:
„Fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir kjöt af alifuglum (POU)

LAND:

Heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir sem eru flutt inn til ESB

I.1. Sendandi

I.2. Tilvísunarnúmer vottorðs

Heiti

I.3. Lögbært stjórnvald

Heimilisfang

I.4. Lögbært staðaryfirvald

I.2.a.

I. HLUTI: Upplýsingar um vörusendingu

Land
Símanr.
I.5. Viðtakandi

I.6.

Heiti
Heimilisfang
Land
Símanr.
I.7.

ISO-kóði

I.8.

Kóði

I.9. Viðtökuland

I.11. Upprunastaður

ISO-kóði

I.10.

I.12.

Heiti

Samþykkisnúmer

Heimilisfang
I.13. Fermingarstaður

I.14. Brottfarardagur

Heimilisfang
I.15. Flutningatæki

I.16. Skoðunarstöð á landamærum við innflutning til ESB

Flugvél 

Skip 

Ökutæki 

Annað 

Járnbrautarvagn 
I.17.

Auðkenning:
Skjal:
I.18. Lýsing á vöru

I.19. Vörunúmer (ST-númer)
I.20. Magn

I.21. Hitastig afurða

I.22. Fjöldi pakkninga

Við umhverfishita 

Kældar 

Frystar 

I.23. Nr. innsiglis/gáms

I.24.

I.25. Vörur sem eru vottaðar:
Til manneldis 
I.26.

I.27. Til innflutnings eða inntöku í ESB 

I.28. Auðkenning varanna
Samþykkisnúmer starfsstöðva
Tegund
(vísindaheiti)

Sláturhús

Stykkjunarstöð

Kæligeymsla

Fjöldi pakkninga

Eigin þyngd
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LAND

POU (kjöt af alifuglum)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.1.

Lýðheilsuvottun

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

II. hluti: Vottorð

Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, lýsi því yfir að mér er kunnugt um þau ákvæði reglugerða (EB) nr.
178/2002, (EB) nr. 852/2004, (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004 sem skipta máli og votta að alifuglakjötið
(1)
, sem lýst er í þessu vottorði, er fengið í samræmi við kröfurnar í þeim, og einkum að:

(2)

II.2.

a)

það er frá stöð eða stöðvum sem eru með í framkvæmd áætlun sem byggist á meginreglum GáHMSSkerfisins í samræmi við reglugerð (EB) nr. 852/2004,

b)

það var framleitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í II. og V. þætti III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 853/2004,

c)

það hefur verið úrskurðað hæft til manneldis að lokinni skoðun fyrir og eftir slátrun í samræmi við V.
kafla IV. þáttar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 854/2004,

d)

það er merkt með auðkennismerki í samræmi við I. þátt II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 853/2004,

e)

það uppfyllir viðeigandi viðmiðanir sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 2073/2005 um
örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli,

f)

þær ábyrgðir, sem ná yfir lifandi dýr og afurðir úr þeim, sem kveðið er á um í áætlunum varðandi leifar
sem lagðar eru fram í samræmi við tilskipun 96/23/EB, einkum 29. gr., eru uppfylltar,

[g)

það uppfyllir kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1688/2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af
tilteknum tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar.]

Dýraheilbrigðisvottun
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að alifuglakjötið sem lýst er í þessu vottorði:

II.2.1
(3)(4)(6)
(4)(5)

kemur frá:
annað hvort [yfirráðasvæði með kóðann.......................,]

eða

[hólfi eða hólfum ………………....,]
sem, á útgáfudegi vottorðsins, var eða voru laus við:
alvarlega fuglainflúensu eins og skilgreint er í 16. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008 og
Newcastle-veiki eins og skilgreint er í 18. lið 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008,

II.2.2

er af alifuglum sem:

(4)

annað hvort

(4)

eða

[hafa ekki verið bólusettir gegn fuglainflúensu,]

[hafa verið bólusettir gegn fuglainflúensu í samræmi við bólusetningaráætlun sem uppfyllir kröfurnar í V.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 með:
......................................................................................................................................................
(heiti og tegund bóluefnis eða -efna sem eru notuð)
við ....................................... vikna aldur,]

II.2.3
(3)(4)(9)

er af alifuglum sem hafa verið haldnir:
annað hvort [á yfirráðasvæði eða -svæðum með kóðann ............................,]

(4)(5)(9)

eða [í hólfi eða hólfum ………………....,]
(4)

annað hvort [a) frá klaki, eða hafa verið innfluttir sem alifuglar aðrir en strútfuglar (dagsgamlir ungar,
alifuglar til undaneldis og framleiðslu, alifuglar til slátrunar eða alifuglar til endurnýjunar veiðidýrastofna) frá
þriðja landi eða löndum sem skráð eru fyrir þær vörur í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 við
skilyrði sem eru a.m.k. jafngild skilyrðunum í þeirri reglugerð,] eða
4)

eða [b) frá klaki, eða hafa verið innfluttir sem alifuglar aðrir en strútfuglar (dagsgamlir ungar, alifuglar til undaneldis og
framleiðslu, alifuglar til slátrunar eða alifuglar til endurnýjunar veiðistofna) frá aðildarríki eða -ríkjum.]

II.2.4

er af alifuglum sem koma frá stöðvum:
a)

sem ekki sæta neinum takmörkunum á sviði dýraheilbrigðis,

b)

þar sem ekki hefur komið upp alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss sem eftir
atvikum nær til yfirráðasvæðis nágrannalands, í a.m.k. undanfarna 30 daga,
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LAND

POU (kjöt af alifuglum)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.2.5

(8)

[II.2.7

(10)

[II.2.8

II.3.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

er af alifuglum sem:
(7)

II.2.6

II.a.

a)

var slátrað hinn ........................... (dd/mm/áááá) eða á tímabilinu frá ........................... (dd/mm/áááá) til
........................... (dd/mm/áááá),

b)

var ekki slátrað samkvæmt dýraheilbrigðisáætlun um varnir gegn alifuglasjúkdómum eða útrýmingu
þeirra,

c)

komust ekki, á meðan á flutningi til sláturhússins stóð, í snertingu við alifugla sem voru sýktir af
alvarlegri fuglainflúensu eða Newcastle-veiki,

a)

komu frá samþykktum sláturhúsum sem, þegar slátrunin fór fram, sættu ekki takmörkunum vegna gruns
um eða staðfestrar uppkomu alvarlegrar fuglainflúensu eða Newcastle-veiki og ekki hefur komið upp
alvarleg fuglainflúensa eða Newcastle-veiki innan 10 km radíuss í a.m.k. undanfarna 30 daga,

b)

höfðu ekki, á meðan á slátrun, stykkjun, geymslu eða flutningi stóð, verið í snertingu við alifugla eða
kjöt með lakara heilbrigðisástand,

er af alifuglum til slátrunar sem:
a)

hafa ekki verið bólusettir með bóluefnum sem eru tilreidd úr frumsáningarstofni Newcastle-veiki
veirunnar sem sýnir meiri smithæfni en hægsmitandi stofnar veirunnar,

b)

voru settir í veirueinangrunarprófun með tilliti til Newcastle-veiki, sem framkvæmd var á opinberri
rannsóknarstofu þegar slátrun fór fram, á slembiúrtaki af stroksýnum úr þarfagangi a.m.k. 60 fugla í
hverjum hópi og þar sem ekki fundust paramyxóveirusýkingar með smithæfnistuðli í heila hærri en 0,4,

c)

voru ekki, í 30 daga fram að slátrun, í snertingu við alifugla sem ekki uppfylla skilyrðin í a- og b-lið.]

koma úr hópum alifugla til slátrunar sem hafa verið skoðaðir og prófaðir í samræmi við 8. lið I. þáttar III.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.]
Vottorð vegna velferðar dýra
Ég, undirritaður, opinber dýralæknir, votta hér með að nýtt kjöt, sem lýst er í I. hluta þessa vottorðs, kemur af
dýrum sem hafa verið meðhöndluð í sláturhúsinu, fyrir og við slátrun eða aflífun, í samræmi við viðeigandi
ákvæði í löggjöf Sambandsins og uppfyllir kröfur sem voru a.m.k. jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í II. og
III. kafla reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1099/2009.

Athugasemdir
I. hluti:
–

Reitur I.8: Færið inn kóðann fyrir upprunasvæðið eða -hólfið, ef nauðsyn krefur, eins og skilgreint er við kóðann
í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

–

Reitur I.11: Heiti, heimilisfang og samþykkisnúmer afgreiðslustöðvarinnar.

–

Reitur I.15: Tilgreinið skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabifreiða, heiti skipa og flugnúmer
flugvéla, ef það er þekkt. Ef um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal tilgreina heildarfjölda þeirra og
skráningarnúmer í reit I.23, auk raðnúmers innsiglisins, ef við á.

–

Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 02.07,
02.08 eða 05.04.

II. hluti:
1)

„Alifuglakjöt“: ætir hlutar alinna fugla, þ.m.t. fuglar sem ekki er litið á sem húsdýr en eru aldir sem slíkir, að
strútfuglum undanteknum, sem ekki hefur fengið aðra meðhöndlun en kælingu til að tryggja geymsluþol; með
kjöti í lofttæmdum umbúðum sem er pakkað við stýrðar loftaðstæður skal einnig fylgja vottorð í samræmi við
þessa fyrirmynd.
Athugasemd: Þar með talið er kjöt af svokölluðum „öldum veiðifuglum“.

2)

Strikið út ef vörusendingin er ekki ætluð til innflutnings til Svíþjóðar eða Finnlands.

3)

Kóði yfirráðasvæðisins eins og hann birtist í 2. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

4)

Strikið út það sem á ekki við.

5)

Setjið inn heiti hólfsins eða hólfanna.
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POU (kjöt af alifuglum)

II.

Upplýsingar um heilbrigði

II.a.

Tilvísunarnúmer vottorðs

II.b.

6)

Að því er varðar lönd eða yfirráðasvæði með færsluna „N“ í 6. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008, einungis fyrir alifuglakjöt (POU), merkir þetta að ef Newcastle-veiki kemur upp, eins og skilgreint er
í 18. lið 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 798/2008, skal áfram nota kóða landsins eða kóða yfirráðasvæðisins en þetta
mun útiloka öll svæði sem, á útgáfudegi þessa vottorðs, sæta opinberum takmörkunum af hálfu hlutaðeigandi
þriðja lands að því er varðar Newcastle-veiki.

7)

Tilgreinið dagsetningu eða dagsetningar slátrunar. Innflutningur á þessu kjöti skal ekki heimilaður þegar það er
fengið af alifuglum sem er slátrað á yfirráðasvæðinu eða í hólfinu eða hólfunum sem um getur í lið II.2.1 á
tímabili þegar í gildi eru ráðstafanir sem Evrópusambandið hefur samþykkt til að takmarka innflutning á þessu
kjöti frá þessu yfirráðasvæði eða hólfi eða hólfum.

8)

Þetta á einungis við um lönd með færsluna „VI“ í 5. dálki I. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

9)

Ef kjötið er af alifuglum, öðrum en strútfuglum, s.s. dagsgömlum ungum, alifuglum til undaneldis og
framleiðslu, alifuglum til slátrunar eða alifuglum til endurnýjunar veiðistofna, sem eru upprunnir annað hvort í
aðildarríki eða -ríkjum eða í þriðja landi eða löndum sem skráð eru í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
798/2008 til innflutnings á þeirri vöru til Sambandsins, skal tilgreina kóða aðildarríkis eða aðildarríkja eða
landsins eða landanna eða yfirráðasvæðisins eða -svæðanna í landinu eða löndunum og kóða þriðja landsins þar
sem slátrunin fór fram.

10)

Þessarar ábyrgðar er einungis krafist fyrir alifuglakjöt frá löndum, yfirráðasvæðum eða svæðum með færsluna
„X“ í 5. dálki 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008.

Opinber dýralæknir
Nafn (með hástöfum):

Menntun, hæfi og titill:

Dagsetning:

Undirskrift:

Stimpill:“

b) Í stað fjórða undirliðar sem varðar reit I.19. í I. hluta athugasemdanna í fyrirmyndinni að heilbrigðisvottorði fyrir
eggjaafurðir (EP) komi eftirfarandi:
„Reitur I.19: Nota skal viðeigandi númer úr samræmdri tollskrá (ST-númer) Alþjóðatollastofnunarinnar: 04.07, 04.08, 35.02
eða 21.06.“
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Fylgiskjal 2.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/193
frá 3. febrúar 2017
um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB og I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er
varðar færslur fyrir Úkraínu í skránum yfir þriðju lönd þaðan sem leyfður er aðflutningur til Sambandsins
á tilteknum vörum í tengslum við alvarlega fuglainflúensu
(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 tilskipun ráðsins 2009/158/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti
innan Bandalagsins með alifugla og útungunaregg og á innflutning þeirra frá þriðju löndum ( 2), einkum 23. gr. (1. mgr.), 24. gr. (2.
mgr.), 25. gr. (2. mgr.) og 28. gr. (1. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
(1)

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB ( 3) er mælt fyrir um reglur um heilbrigði dýra og manna vegna innflutnings
til Sambandsins og umflutning gegnum það og geymslu innan þess á sendingum af tilteknum kjötafurðum og sendingum af
meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum, sem hafa fengið eina af þeim meðhöndlunum sem mælt er fyrir um í 4. hluta
II. viðauka við þá ákvörðun.

(2)

Í 2. hluta II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB er sett fram skrá yfir þriðju lönd eða hluta þeirra þaðan sem aðflutningur á
sendingum af kjötafurðum og meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum til Sambandsins er leyfður, að því tilskildu að
þessar vörur uppfylli kröfur um meðhöndlun sem um getur í þeirri skrá. Ef þriðju lönd eru svæðaskipt vegna færslu í þá skrá er
svæðaskipting yfirráðasvæða þeirra sett fram í I. hluta þess viðauka.

(3)

Í 4. hluta II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB er tilgreind sú meðhöndlun sem um getur í 2. hluta þess viðauka og hverri
meðhöndlun er úthlutaður kóði. Í þeim hluta er sett fram ósértæk meðhöndlun A og sértæk meðhöndlun B til F og þær tilgreindar
í lækkandi röð eftir því hversu strangar þær eru.

(4)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 ( 4) er mælt fyrir um kröfur um heilbrigðisvottanir fyrir dýr og
dýraafurðir vegna innflutnings til Sambandsins og umflutnings gegnum það, þ.m.t. geymslu á meðan á umflutningi stendur, á
alifuglum og alifuglaafurðum. Þar er kveðið á um að þessar vörur megi einungis flytja inn til Sambandsins og umflytja gegnum
það frá þeim þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem skráð eru í 1. og 3. dálk töflunnar í 1. hluta I. viðauka við
hana.

(5)

Í þessum kröfum vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir, sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 798/2008, er tekið
tillit til þess hvort krafist er sérstakra skilyrða vegna sjúkdómastöðu þessara þriðju landa, yfirráðasvæða, svæða eða hólfa eða
ekki, þ.m.t. sýnataka og prófun m.t.t. mismunandi alifuglasjúkdóma, eins og við á. Þessi sérstöku skilyrði sem og fyrirmyndir að
heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir, sem krafist er að fylgi innflutningi á vörunum til Sambandsins og umflutningi um
það, eru sett fram í 2. hluta I. viðauka við þá reglugerð. 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).

(6)

Úkraína er skráð í 2. hluta II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB sem þriðja land þaðan sem aðflutningur er leyfður til
Sambandsins á kjötafurðum og meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum úr alifuglum, öldum veiðifuglum, öldum
strútfuglum og villtum veiðifuglum, sem hafa fengið ósértæka meðhöndlun A, frá öllu yfirráðasvæði landsins.

(7)

Enn fremur er Úkraína skráð í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 sem þriðja land þaðan sem innflutningur til
Sambandsins og umflutningur um Sambandið á alifuglum og alifuglaafurðum er leyfður frá öllu yfirráðasvæði landsins.

(8)

Hinn 30. nóvember 2016 staðfesti Úkraína að alvarleg fuglainflúensa af undirgerð H5N8 væri fyrir hendi á yfirráðasvæði þess og
því er ekki lengur hægt að líta svo á að landið sé laust við þann sjúkdóm. Heilbrigðisyfirvöld á sviði dýra og dýraafurða í Úkraínu
geta því ekki lengur gefið út heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna sendinga af alifuglum og alifuglaafurðum sem eru
ætluð til útflutnings til Sambandsins.

(9)

Í framhaldinu, 4. janúar 2017, staðfesti Úkraína að alvarleg fuglainflúensa af undirgerð H5N8 væri fyrir hendi á búum á tveimur
öðrum svæðum á yfirráðasvæði landsins. Heilbrigðisyfirvöld á sviði dýra og dýraafurða í Úkraínu hafa staðfest að þau hafi
innleitt niðurskurðarstefnu til að verjast alvarlegri fuglainflúensu og hefta útbreiðslu hennar.

(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 343, 22.12.2009, bls. 74.
(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/777/EB frá 29. nóvember 2007 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og fyrirmyndir að
vottorðum vegna innflutnings frá þriðju löndum á tilteknum kjötafurðum og meðhöndluðum mögum, þvagblöðrum og þörmum til manneldis og
um niðurfellingu á ákvörðun 2005/432/EB (Stjtíð. ESB L 312, 30.11.2007, bls. 49).
4
( ) 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 (Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1).
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(10) Úkraína hefur lagt fram upplýsingar um faraldsfræðilegar aðstæður á yfirráðasvæði sínu og til hvaða aðgerða það hefur gripið til
að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu alvarlegrar fuglainflúensu og framkvæmdastjórnin hefur nú lagt mat á þessar upplýsingar.
Á grundvelli þessa mats, sem og á grundvelli þeirra ábyrgða sem Úkraína veitir, er rétt að álykta að takmarkanir á innflutningi til
Sambandsins á sendingum af alifuglum og alifuglaafurðum frá svæðum þar sem áhrifa af alvarlegri fuglainflúensu gætir, þar sem
heilbrigðisyfirvöld á sviði dýra og dýraafurða í Úkraínu hafa sett takmarkanir vegna núverandi uppkoma, ættu að nægja til að ná
yfir þá áhættu sem tengist innflutningi á alifuglum og alifuglaafurðum til Sambandsins.
(11) Til að koma í veg fyrir að veira alvarlegrar fuglainflúensu berist inn í Sambandið ættu kjötafurðir og meðhöndlaðir magar,
þvagblöðrur og þarmar úr alifuglum, öldum veiðifuglum og villtum veiðifuglum frá þeim svæðum Úkraínu þar sem alvarleg
fuglainflúensa er fyrir hendi og þar sem heilbrigðisyfirvöld á sviði dýra og dýraafurða í Úkraínu hafa sett takmarkanir vegna
núverandi uppkoma, enn fremur að fá a.m.k. meðhöndlun D, eins og hún er tilgreind í 4. hluta II. viðauka við reglugerð
2007/777/EB.
(12) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 798/2008 og ákvörðun 2007/777/EB til samræmis við það.
(13) 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.
Ákvæðum 1. og 2. hluta II. viðauka við ákvörðun 2007/777/EB er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
2. gr.
Ákvæðum 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
3. 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,
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude JUNCKER
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Fylgiskjal 3.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/481
frá 20. mars 2017
um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Bandaríkin í skránni
yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf þaðan sem leyfður er innflutningur til Sambandsins eða
umflutningur um Sambandið á tilteknum alifuglavörum í tengslum við alvarlega fuglainflúensu
(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), 8. gr. (4. liður) og
9. gr. (c-liður 4. mgr.),
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2009/158/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti
innan Bandalagsins með alifugla og útungunaregg og á innflutning þeirra frá þriðju löndum ( 2), einkum 23. gr. (1. mgr.), 24. gr. (2.
mgr.) og 25. gr. (2. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
(1)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 ( 3) er mælt fyrir um kröfur um heilbrigðisvottanir fyrir dýr og
dýraafurðir vegna innflutnings til Sambandsins og umflutnings gegnum það, þ.m.t. geymslu á meðan á umflutningi stendur, á
alifuglum og alifuglaafurðum (hér á eftir nefndar vörurnar). Þar er kveðið á um að vörurnar megi einungis flytja inn til
Sambandsins og umflytja gegnum það frá þeim þriðju löndum, yfirráðasvæðum, svæðum eða hólfum sem skráð eru í 1. og 3.
dálk töflunnar í 1. hluta I. viðauka við hana.

(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).

(3)

Bandaríkin eru skráð í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 sem þriðja land þaðan sem innflutningur til
Sambandsins og umflutningur um Sambandið á vörunum er ekki takmarkaður vegna þess að alvarleg fuglainflúensa sé fyrir
hendi.

(4)

Í samningi milli Evrópubandalagsins og Bandaríkja Ameríku um ráðstafanir á sviði hollustuhátta til að vernda heilbrigði manna
og dýra í viðskiptum með dýr á fæti og dýraafurðir (hér á eftir nefndur samningurinn) ( 4), sem var samþykktur með ákvörðun
ráðsins 1998/258/EB ( 5), er kveðið á um skjóta, gagnkvæma viðurkenningu á svæðaskiptingarráðstöfunum ef sjúkdómar koma
upp í Sambandinu eða í Bandaríkjunum.

(5)

Hinn 4. mars 2017 staðfestu Bandaríkin að alvarleg fuglainflúensa af undirgerð H7N9 væri fyrir hendi á alifuglabúi í Lincolnsýslu í Tennessee-ríki. Því er ekki lengur hægt að líta svo á að allt yfirráðasvæði þess þriðja lands sé laust við þann sjúkdóm.

(6)

Heilbrigðisyfirvöld Bandaríkjanna á sviði dýra og dýraafurða komu upp 10 km varnarsvæði umhverfis viðkomandi bú, sem nær
yfir hluta Lincoln-sýslu, Franklin-sýslu og Moore-sýslu í Tennessee-ríki og Madison-sýslu og Jackson-sýslu í Alabama-ríki.
Heilbrigðisyfirvöld Bandaríkjanna á sviði dýra og dýraafurða hættu tafarlaust útgáfu á heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og
dýraafurðir vegna sendinga á vörum, sem ætlaðar voru til útflutnings frá þessum sýslum til Sambandsins, og innleiddu
niðurskurðarstefnu til að verjast alvarlegri fuglainflúensu og hefta útbreiðslu hennar.

(7)

Bandaríkin hafa lagt fram upplýsingar um faraldsfræðilegar aðstæður á yfirráðasvæði sínu og til hvaða aðgerða þau hafa gripið,
sem framkvæmdastjórnin hefur nú lagt mat á, til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu alvarlegrar fuglainflúensu. Á grundvelli
þessa mats, sem og á grundvelli þeirra skuldbindinga sem mælt er fyrir um í samningnum og þeirra ábyrgða sem Bandaríkin
veita, er rétt að setja takmarkanir á aðflutning til Sambandsins á vörum frá þeim sýslum í ríkjunum Tennessee og Alabama þar
sem alvarleg fuglainflúensa er fyrir hendi til að vernda Sambandið gegn áhættu fyrir heilbrigði dýra sem tengist aðflutningi á
vörum frá Bandaríkjunum til Sambandsins. Því ætti að breyta færslunni fyrir Bandaríkin í skránni í 1. hluta I. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 798/2008 til að taka tillit til svæðaskiptingar þessa þriðja lands vegna núverandi uppkomu alvarlegrar
fuglainflúensu.

(8)

Því ætti að breyta I. viðauka við 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 plöntur, dýr, matvæli og
fóður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
(1) Stjtíð. EB L 18, 23.1.2003, bls. 11.
(2) Stjtíð. ESB L 343, 22.12.2009, bls. 74.
(3) 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 (Stjtíð. ESB L 226, 23.8.2008, bls. 1).
4
( ) Stjtíð. EB L 118, 21.4.1998, bls. 3.
5
( ) Stjtíð. EB L 118, 21.4.1998, bls. 1.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel,
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
Jean-Claude JUNCKER
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Eftirfarandi færslur fyrir Bandaríkin bætist við í númeraröð í 1. hluta I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008:
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