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REGLUGERÐ
um eftirlit með innflutningi á dýraafurðum frá ríkjum utan EES.
I. KAFLI
Almenn ákvæði.
1. gr.
Gildissvið og yfirstjórn.
Reglugerðin gildir um eftirlit með innflutningi dýraafurða sem koma til landsins frá þriðja ríki.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fer með yfirstjórn þeirra mála sem reglugerðin tekur til.
Matvælastofnun annast eftirlit og framkvæmd reglugerðarinnar.
2. gr.
Skilgreiningar.
Í þessari reglugerð gilda skilgreiningar í 2. gr. reglugerðar nr. 1043/2011 um eftirlit með
heilbrigði eldisdýra og dýraafurðum í viðskiptum innan Evrópska efnahagssvæðisins. Auk þess telst
samkvæmt reglugerð þessari:
Afurðir: Afurðir úr dýraríkinu sem um getur í viðauka F.
Sannprófun skjala: Sannprófun dýraheilbrigðisvottorðs eða -vottorða, dýraheilbrigðisskjals eða
annarra skjala sem fylgja sendingu, sbr. viðauka A.
Sannprófun auðkenna: Sannprófun, sem fer fram með sjónrænni skoðun, á því að dýraheilbrigðisvottorð, dýraheilbrigðisskjal eða önnur skjöl sem kveðið er á um í dýraheilbrigðislöggjöf
samsvari viðkomandi afurðum, sbr. viðauka A.
Eftirlit með heilnæmi (physical check): Eftirlit með sjálfri afurðinni, t.a.m. með því að athuga
umbúðir og kanna hitastig, einnig með sýnatöku og prófun á rannsóknarstofu, sbr. viðauka B og
viðauka C.
Sending: Magn afurða af sömu tegund, sem eru á sama dýraheilbrigðisvottorði eða öðrum
skjölum, sem fluttar eru með sama flutningstækinu og koma frá einu og sama ríki eða hluta þess.
Landamærastöð: Eftirlitsstöð á landamærum EES, tilnefnd og samþykkt til að þar megi fara
fram heilbrigðiseftirlit með afurðum frá þriðja ríki, sbr. viðauka D.
Innflytjandi: Einstaklingur eða lögaðili sem er ábyrgur fyrir komu sendingar til landsins.
Innflutningur: Sú aðgerð eða sú ætlun að koma vörum í frjálst flæði á EES.
Innflutningsskilyrði: Heilbrigðiskröfur samkvæmt gildandi lögum og reglum sem afurðir verða
að uppfylla til að þær megi flytja inn á EES.
EES: Evrópska efnahagssvæðið.
Eftirlitsaðili: Matvælastofnun eða annar eftirlitsaðili sem á vegum hennar er falið eftirlit með
framkvæmd þessarar reglugerðar.
Eftirlitsmaður: Opinber eftirlitsmaður sem á vegum Matvælastofnunar annast eftirlit á landamærastöð og starfar í umboði og á ábyrgð yfirmanns landamærastöðvar.
Vinnsluskip: Skip þar sem sjávarafli er unninn um borð, honum pakkað og hann hefur verið
flakaður, flattur, sneiddur, roðdreginn, hakkaður, frystur eða verkaður á annan hátt. Fiskiskip þar
sem aðeins fer fram frysting um borð á heilum eða hausskornum fiski, heilfrysting rækju eða suða á
rækju og skelfiski teljast ekki vinnsluskip.
Vinnsluleyfishafi: Aðili sem fengið hefur tölusett leyfi frá lögbæru yfirvaldi til vinnslu, meðferðar, pökkunar eða geymslu sjávarafurða til staðfestingar því að settum skilyrðum laga og reglugerða sé fullnægt.
Þriðja ríki: Ríki sem er utan EES.
Samræmda dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorðið (CVED): Vottorð til staðfestingar heilbrigðiseftirliti með vörum sem fluttar eru inn á EES frá þriðja ríki, sbr. reglugerð nr. 489/2010.
TRACES: samræmt tölvukerfi til notkunar á EES.
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3. gr.
Innflutningur frá þriðja ríki.
Matvælastofnun skal sjá til þess að engin sending frá þriðja ríki sé flutt inn á EES-svæðið nema
að loknu heilbrigðiseftirliti samkvæmt þessari reglugerð. Sendingar frá þriðja ríki skulu fluttar inn á
yfirráðasvæði EES um landamærastöðvar.
Heimilt er að landa ferskum afla fiskiskipa utan landamærastöðva og skal skoða hann á sama
hátt og afla íslenskra skipa.
Skylt er að tilkynna Matvælastofnun og viðkomandi landamærastöð með 24 klst. fyrirvara um
komu sendingar til landsins. Tilkynningin skal send í formi samræmda dýraheilbrigðis- og
innflutningsvottorðsins (CVED) sbr. reglugerð nr. 489/2010. Skjalið skal vera í fjórum eintökum,
eitt frumrit og þrjú afrit og skal innflytjandi eða fulltrúi hans fylla út 1. lið á öllum fjórum eintökum.
Hann skal undirrita öll eintökin og senda til Matvælastofnunar. Matvælastofnun er heimilt að skoða
farmskrár skipa og flugvéla og ganga úr skugga um að þær samsvari innflutningsskjölum. Ef afferma
á afurðir á einhvern hátt skal það tilkynnt Matvælastofnun. Öllum sendingum skal fylgja frumrit
heilbrigðisvottorðs og annarra skjala sem krafist er.
Matvælastofnun heldur skrá yfir ríki, svæði og starfsstöðvar sem innflutningur er heimill frá og
birtir á heimasíðu sinni.
4. gr.
Framkvæmd eftirlits.
Sending frá þriðja ríki heyrir undir heilbrigðiseftirlit Matvælastofnunar á landamærastöð sem
opinber dýralæknir ber ábyrgð á. Opinberi dýralæknirinn skal á grundvelli upplýsinga í innflutningsskjölum fletta upp hverri sendingu í TRACES. Opinberi dýralæknirinn skal sjá til þess að allar
nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar til að uppfæra TRACES.
Sannprófa skal skjöl hverrar sendingar, óháð tollafgreiðslu, meðhöndlun eða notkun, svo að
unnt sé að staðfesta:
a) að upplýsingarnar á vottorðum eða í skjölum, sem um getur í 1. mgr. 7. gr., svari til
upplýsinganna sem sendar eru fyrirfram í samræmi við 4. mgr. 3. gr.;
b) við innflutning að einstök atriði á vottorðum eða skjölum sem vísað er til í 3. gr. veiti
nægjanlegar upplýsingar til staðfestingar á heilbrigði.
Fyrir utan sérstök tilvik sem tilgreind eru í 9. til 14. gr. skal opinberi dýralæknirinn annast
eftirfarandi:
a) eftirlit með sannprófun auðkenna hverrar sendingar til að ganga úr skugga um að afurðirnar
samsvari upplýsingum á meðfylgjandi vottorðum eða skjölum, sbr. viðauka A. Sé ekki um
að ræða vörusendingar í lausri vigt á eftirfarandi við:
i. berist afurðir úr dýraríkinu í gámum skal sannprófa að innsigli sem opinberi dýralæknirinn hefur komið fyrir, og krafist er samkvæmt löggjöf sem gildir á EES, hafi ekki verið
rofið og að upplýsingarnar á því samsvari upplýsingum á meðfylgjandi skjali eða
vottorði;
ii. í öðrum tilvikum:
i. á öllum tegundum afurða skal ganga úr skugga um að stimplar, opinber merki og
heilbrigðismerki sem gefa til kynna upprunaland og upprunafyrirtæki séu fyrir hendi
og í samræmi við upplýsingarnar á vottorðinu eða skjalinu,
ii. ef afurðunum er pakkað inn skal einnig athuga sérmerkingar sem kveðið er á um
samkvæmt viðkomandi dýraheilbrigðislöggjöf;
b) eftirlit með heilnæmi hverrar sendingar til að ganga úr skugga um að afurðirnar standist
kröfur samkvæmt löggjöf sem gildir á EES og séu hæfar til þeirrar notkunar sem tilgreind er
á meðfylgjandi vottorði eða skjali. Þetta eftirlit skal fara fram í samræmi við viðmiðanir í
viðauka C.
Frekari reglur um eftirlit skv. 4. gr. eru í viðauka A, B og C við reglugerð þessa.
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5. gr.
Samræmd dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorð.
Að loknu tilskildu heilbrigðiseftirliti skal opinberi dýralæknirinn gefa út vottorð vegna viðkomandi afurðarsendingar sem staðfestir að niðurstöður eftirlitsins séu í samræmi við reglugerð nr.
489/2010 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004 um reglur um
heilbrigðiseftirlit dýralæknis á landamærastöðvum með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju
löndum.
Vottorðið sem um getur í 1. mgr. skal fylgja sendingunni:
a) Á meðan hún er undir tollaeftirliti, og í því tilviki skal skjalið vísa til tollskjalsins,
b) við innflutning, á fyrstu starfsstöðina eða á fyrstu miðstöð eða fyrirtæki á viðtökustað, sbr.
reglugerð nr. 1043/2011 um eftirlit með heilbrigði eldisdýra og dýraafurðum í viðskiptum
innan Evrópska efnahagssvæðisins.
Ef sendingunni er skipt skal 1. og 2. mgr. gilda um hvern hluta.
6. gr.
Landamærastöðvar.
Landamærastöðvar skulu uppfylla þau skilyrði er fram koma í viðauka D við reglugerð þessa.
Matvælastofnun samþykkir landamærastöðvar og skal birta lista um samþykktar landamærastöðvar á
heimasíðu stofnunarinnar.
Heimilt er að setja upp útibú frá landamærastöðvum, þ.e. skoðunarstöðvar, er heyri undir
tiltekna landamærastöð, sbr. 2. tl. 3. mgr. viðauka D og skulu þær uppfylla þau skilyrði er þar koma
fram.
Landamærastöðvar skulu staðsettar í tollhöfn, sbr. tollalög nr. 88/2005 með síðari breytingum.
Matvælastofnun skal stöðva starfsemi og afturkalla samþykki þeirra landamærastöðva sem ekki
uppfylla skilyrði sem fram koma í viðauka D við reglugerð þessa og í þeim tilvikum þar sem
starfsemi þeirra gæti valdið alvarlegu heilsutjóni á heilbrigði manna og dýra.
Sé starfsemi landamærastöðva stöðvuð eða um sé að ræða nýja landamærastöð skal hún ekki
taka til starfa fyrr en Matvælastofnun hefur staðreynt að skilyrði þau sem fram koma í viðauka D við
reglugerð þessa séu uppfyllt.
7. gr.
Notkun og geymsla vottorða.
Frumeintak heilbrigðisvottorða, dýraheilbrigðisskjala eða annarra skjala sem krafist er samkvæmt viðkomandi dýraheilbrigðislöggjöf skal fylgja hverri sendingu sem ætluð er til innflutnings á
EES. Frumeintök vottorðanna eða skjalanna skulu geymd á landamærastöð.
Með fyrirvara um 10. gr. skal hver sending afurða frá þriðja ríki sem ætluð er til innflutnings á
EES gangast undir sannprófun auðkenna og eftirlit með heilnæmi í samræmi við 4. og 5. mgr. 4. gr.
reglugerðarinnar.
Tollayfirvöld skulu ekki leyfa innflutning á sendingum afurða nema sýnt hafi verið fram á að
niðurstöður heilbrigðiseftirlits hafi verið fullnægjandi og að tilskilið vottorð hafi verið gefið út, sbr.
1. mgr. 5. gr.
Ef sendingin uppfyllir innflutningsskilyrðin skal opinberi dýralæknirinn láta hlutaðeigandi í té
staðfest afrit af frumeintaki vottorðanna eða skjalanna, og í samræmi við 1. mgr. 5. gr., og gefa út
vottorð um að sendingin uppfylli þessi skilyrði á grundvelli eftirlitsins sem fram fer á landamærastöðinni.
8. gr.
Sérstakar kröfur.
Ef afurðirnar eiga að fara til EES-ríkis eða svæðis þar sem sérstakar kröfur eru í gildi samkvæmt
löggjöf EES, eða ef tekin hafa verið sýni en niðurstöður liggja ekki fyrir þegar flutningstækið fer frá
viðkomandi landamærastöð eða innflutningur hefur verið leyfður í sérstökum tilgangi, í tilvikum
sem kveðið er á um samkvæmt löggjöf EES, ber að senda viðbótarupplýsingar í gegnum TRACES
til lögbærra yfirvalda á ákvörðunarstað.
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Ef senda á afurðir sem um getur í 1. mgr. til annars EES-ríkis skal fara fram sannprófun skjala,
sannprófun auðkenna og eftirlit með heilnæmi, sem mælt er fyrir um í 4. og 5. mgr. 4. gr. og skal
eftirlit þetta fara fram á landamærastöð á yfirráðasvæði þess EES-ríkis sem afurðirnar eru fluttar til,
einkum til að sannprófa að afurðirnar samsvari reglum viðtökustaðar.
Niðurstöður eftirlitsins eru sendar dýraheilbrigðisyfirvaldi sem ber ábyrgð á landamærastöðinni
sem afurðirnar voru fluttar til.
Þegar afurðir sem um getur í 1. mgr. eru fluttar til annars EES-ríkis en viðtökuríkisins skulu
EES-ríkin sjá til þess að allar ráðstafanir séu gerðar til þess að viðkomandi sending komist til
fyrirhugaðs viðtökuríkis.
Afurðir sem eiga að vera undir eftirliti frá landamærastöð á komustað til starfsstöðvar á
viðtökustað skal senda áfram með eftirfarandi skilyrðum:
a) sendingarnar skal flytja undir eftirliti Matvælastofnunar frá viðkomandi landamærastöð á
komustað til starfsstöðvar á viðtökustað í þéttum ökutækjum eða gámum sem Matvælastofnun hefur innsiglað. Afurðirnar sem um getur í 1. mgr. skulu vera áfram undir tollaeftirliti þar til þær koma á viðtökustað ásamt vottorðinu sem kveðið er á um í 1. mgr. 5. gr.
þar sem tilgreind er heimiluð notkun og ef við á, fyrirhuguð vinnsluaðferð;
b) opinberi dýralæknirinn á viðkomandi landamærastöð skal tilkynna dýraheilbrigðisyfirvöldum starfsstöðvar á viðtökustað sendingar um uppruna- og viðtökustað afurðarinnar í
gegnum TRACES;
c) opinberi dýralæknirinn á viðtökustað skal innan 15 daga senda tilkynningu um komu afurða
til opinbera dýralæknisins á þeirri landamærastöð sem tilkynnti honum um sendinguna.
Hann skal annast reglubundið eftirlit til að fullvissa sig um að afurðirnar séu komnar í
viðkomandi starfsstöð á viðtökustað, einkum með því að athuga innflutningsskýrslur.
Ef sýnt þykir, með fyrirvara um ákvæði 18. gr., að afurðir sem fluttar voru inn og senda átti til
viðurkenndrar starfsstöðvar hafi ekki borist á viðtökustað skal Matvælastofnun beita þvingunarúrræðum samkvæmt þessari reglugerð gagnvart þeim aðila sem er ábyrgur fyrir farminum.
Innflutningur frá ríkjum utan EES er aðeins heimill frá þeim framleiðendum og vinnsluskipum
sem hlotið hafa viðurkenningu þess efnis að framleiðsla og eftirlit með vörum uppfylli kröfur sem
gilda á EES.
9. gr.
Sendingar berast á ranga landamærastöð.
Berist sending á ranga landamærastöð skal sannprófun auðkenna og eftirlit með heilnæmi fara
fram á þeirri landamærastöð sem fyrirhugað var að senda sendinguna til að því gefnu að endurflutningar fari fram með sjó- eða loftflutningum. Eftirfarandi reglum skal fylgt á þeirri landamærastöð sem sendingin berst upphaflega til:
a) sé sendingunni umskipað úr einu flutningatæki yfir í annað á tollsvæði sömu hafnar eða
flughafnar, annaðhvort beint eða eftir affermingu á hafnarbakka eða flugbraut, til skemmri
tíma en 12 klukkustunda á flugvöllum og 7 daga á öðrum landamærastöðvum, skal einstaklingurinn sem ábyrgur er fyrir farminum tilkynna það til Matvælastofnunar. Ekki er þörf á
reglubundnu eftirliti með hlutaðeigandi sendingu en í undantekningartilvikum, ef heilbrigði
dýra eða manna er í hættu, er heimilt að sannprófa skjöl á grundvelli upprunavottorðs eða
upprunaskjals eða annars frumeintaks af skjali er fylgir sendingunni eða staðfestu afriti þess;
b) sé sendingin affermd og geymd umfram 12 klukkustundir á flugvöllum og allt að 48
klukkustundum, eða umfram 7 daga og allt að 20 dögum á öðrum landamærastöðvum, skal
geyma hana undir eftirliti Matvælastofnunar á tollsvæði hafnarinnar eða flughafnarinnar uns
hún er flutt á aðra landamærastöð. Sannprófa skal skjöl á grundvelli upprunavottorðs eða
upprunaskjals eða annars frumeintaks af skjali er fylgir sendingunni eða staðfestu afriti þess
ef heilsa manna eða dýra kann að vera í hættu skal jafnframt sannprófa auðkenni og
heilnæmi.
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10. gr.
Tíðni eftirlits.
Um tíðni eftirlits fer samkvæmt viðauka F.
11. gr.
Umflutningur milli tveggja þriðju ríkja.
Komi sending frá þriðja ríki og áfangastaður hennar er annað þriðja ríki, skal Matvælastofnun
heimila slíkan flutning að því tilskildu að afurðirnar komi ekki frá þriðja ríki sem innflutningur hefur
verið bannaður frá.
Víkja má frá skilyrði 1. mgr. ef um er að ræða flutning samkvæmt a-lið 1. mgr. 9. gr. úr einu
flutningstæki í annað í þeim tilgangi að senda þær áfram án frekari viðkomu á EES.
Flutningur skv. 1. mgr. skal hafa verið heimilaður fyrirfram af Matvælastofnun. Innflytjandi
skal skuldbinda sig fyrirfram til þess að taka afurðirnar aftur ef þeim er hafnað og ráðstafa þeim í
samræmi við 17. gr.
Heimildin í 1. mgr. skal veitt með þeim skilyrðum að:
a) skjölin sem um getur í 1. mgr. 7. gr. skulu fylgja með sendingum á landamærastöð til að
sannprófun skjala og sannprófun auðkenna geti farið fram. Löggildar þýðingar slíkra skjala
skulu fylgja með sendingunni ef nauðsyn krefur;
b) veita má undanþágu frá sannprófun skjala og auðkenna vegna sjó- og loftflutninga ef
afferming á sér ekki stað eða ef umskipun sendingar á sér stað úr einu loftfari í annað eða úr
einu skipi í annað á tollsvæði sömu hafnar eða flugvallar, sbr. a-lið 1. mgr. 9. gr.
Ef heilbrigði manna og dýra kann að vera í hættu eða grunur vaknar um vanrækslu skal frekara
eftirlit með heilnæmi fara fram.
Matvælastofnun skal senda tilkynningu um flutninginn í gegnum TRACES auk þess að votta á
samræmda dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorðinu að afurðirnar hafi yfirgefið EES og skal hann
senda afrit af skjalinu með viðeigandi hætti.
Allur kostnaður sem til fellur við beitingu þessarar greinar hvílir á þeim sem er ábyrgur fyrir
farminum.
12. gr.
Tollfrjáls svæði, vöruhús og tollvörugeymslur.
Matvælastofnun má því aðeins heimila viðtöku sendingar frá þriðja ríki sem á að fara á
tollfrjálst svæði, í tollfrjálst vöruhús eða tollvörugeymslu að sá sem ábyrgur er fyrir farminum hafi
áður gefið yfirlýsingu um að hve miklu leyti viðkomandi afurðir eru ætlaðar til frjálsrar dreifingar á
EES, eða annarrar endanlegrar notkunar og hvort afurðirnar uppfylli innflutningsskilyrði eða ekki.
Liggi ekki ljóst fyrir um hvernig eigi að nota afurðirnar skal litið svo á sem þær séu ætlaðar til
frjálsrar dreifingar á EES og skal eftirlit á landamærastöð þá vera í samræmi við reglugerð þessa.
Um eftirlit fer samkvæmt 4. gr. reglugerðarinnar en þó er ekki nauðsynlegt að framfylgja
eftirliti með heilnæmi nema heilbrigði dýra eða manna geti verið í hættu eða sannprófun skjala leiðir
í ljós að sendingin stenst ekki reglugerð þessa.
Sendingunni skulu fylgja þau skjöl sem getið er um í 7. gr. og löggiltar þýðingar ef nauðsyn
krefur.
Ef í ljós kemur, að loknu eftirlitinu, að kröfum reglugerðarinnar sé fullnægt skal opinberi dýralæknirinn á landamærastöðinni gefa út vottorð sem um getur í 1. mgr. 5. gr. með hliðsjón af tollaskjölum og heimila flutning í vöruhús á tollfrjálsu svæði, tollfrjálst vöruhús eða tollvörugeymslu og
lýsa slíkar afurðir hæfar til frjálsrar dreifingar.
13. gr.
Innflutningsskilyrði ekki uppfyllt.
Leiði eftirlit í ljós að afurðir uppfylla ekki innflutningsskilyrði, má aðeins flytja þær til vörugeymslu farmflytjanda, almennrar tollvörugeymslu eða frísvæðis að uppfylltum skilyrðum þessarar
greinar:
a) Innflutningur má ekki hafa verið bannaður frá viðkomandi ríki.
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b) Viðkomandi geymsla skal hafa verið viðurkennd af Matvælastofnun. Geymslan skal uppfylla eftirfarandi kröfur:
i. vera lokað rými með inn- og útgönguleiðum undir stöðugu eftirliti forstöðumanna
vörugeymslunnar. Sé vörugeymslan á tollfrjálsu svæði verður allt svæðið að vera lokað
svæði undir stöðugu tolleftirliti,
ii. uppfylla skilyrði fyrir viðurkenningu sem mælt er fyrir um í lögum,
iii. allar sendingar sem eru fluttar í eða úr vörugeymslunni skulu skráðar daglega, ásamt
upplýsingum um tegund og magn afurða í hverri sendingu og nafn og póstfang
viðtakanda. Skrárnar ber að varðveita í minnst þrjú ár,
iv. hafa aðskilið geymslurými og/eða kælirými undir afurðir sem standast ekki kröfur
viðkomandi dýraheilbrigðislöggjafar. Matvælastofnun má þó, þegar um er að ræða
vörugeymslur sem fyrir eru, leyfa aðskilda geymslu slíkra afurða í sömu húsakynnum, að
því tilskildu að afurðir sem uppfylla ekki kröfur sem í gildi eru á EES séu hafðar í
læsanlegum klefum,
v. hafa tiltækt frátekið svæði fyrir starfsmennina sem annast heilbrigðiseftirlitið.
Leiði eftirlit í ljós að innflytjandi hafi gefið rangar upplýsingar um vöru eða ákvörðunarstað
hennar skal honum gert að farga vörunum í samræmi við 17. gr.
Afurðir skal flytja í vatnsþéttu, innsigluðu flutningstæki undir eftirliti eftirlitsaðila. Óheimilt er
að flytja afurðirnar úr einu flutningstæki í annað eða að flytja þær milli geymslna.
Matvælastofnun hefur eftirlit með og tryggir eftirfarandi:
a) að skilyrðin fyrir viðurkenningu vöruhúsa séu haldin,
b) að koma í veg fyrir að afurðir sem standast ekki kröfur sem í gildi eru á EES séu geymdar
í sama rými eða sömu klefum og þær sem standast kröfurnar,
c) að fylgst sé nákvæmlega með flutningi í og úr vöruhúsinu og að dýraheilbrigðisyfirvöld
geti sinnt eftirliti sínu á afgreiðslutíma. Einkum skulu þau sjá til þess að afurðir sem standast
ekki kröfur sem í gildi eru á EES séu ekki fluttar úr rými eða einingum þar sem þær eru
geymdar nema með samþykki Matvælastofnunar,
d) að framfylgja öllu nauðsynlegu eftirliti til að koma í veg fyrir að afurðirnar í vöruhúsinu
skemmist, aðrar séu settar í þeirra stað eða að umbúðum þeirra, pökkun eða vinnslu sé breytt.
Matvælastofnun er heimilt, með tilliti til heilbrigðis dýra eða manna, að neita að afurðir séu
fluttar í tollvörugeymslur, tollfrjáls vöruhús eða á tollfrjáls svæði ef þær uppfylla ekki þau skilyrði
sem mælt er fyrir um í lögum.
Ekki má flytja sendingar inn á tollfrjálst svæði, í tollfrjálsa vörugeymslu eða tollvörugeymslu
nema á þeim sé tollinnsigli.
Sendingar, sem um getur í 1. mgr., má því aðeins flytja frá tollfrjálsu svæði, úr tollfrjálsri
vörugeymslu eða tollvörugeymslu til flutnings til þriðja lands eða í vöruhús sem um getur í 14. gr.
eða til förgunar að:
a) flutningur til þriðja lands sé í samræmi við kröfur 11. gr.,
b) flutningur í vörugeymslu sem um getur í 14. gr. fari fram á grundvelli heimildar frá tollayfirvöldum,
c) flutningur á förgunarstað eigi sér stað eftir að viðkomandi afurðir hafa verið gerðar
óneysluhæfar.
Sendingarnar skulu síðan fluttar áfram þannig að tryggt sé, án þess að umhleðsla eigi sér stað,
að þær séu undir eftirliti Matvælastofnunar og skulu þær vera í þéttum ökutækjum eða gámum sem
Matvælastofnun hefur innsiglað.
Sendingar sem um getur í þessari grein er ekki heimilt að flytja milli vörugeymsla.
Allur kostnaður í tengslum við beitingu þessarar greinar, að meðtöldum kostnaði við skoðanir
og eftirlit samkvæmt þessari grein, hvílir á þeim einstaklingi sem er ábyrgur fyrir farminum eða
fulltrúa hans.
Matvælastofnun skal senda ESA skrá um:
a) tollfrjáls svæði, tollfrjálsar vörugeymslur og tollvörugeymslur sem um getur í 1. mgr.;
b) rekstraraðila sem um getur í 14. gr.
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Ef skilyrðin sem sett eru í 12. og 13. gr. eru ekki uppfyllt, að því leyti sem þessi skilyrði eiga
við um vörugeymsluna, skal Matvælastofnun fella niður eða afturkalla viðurkenningu sína sem um
getur í b-lið 1. mgr. Tilkynna skal ESA um slíka afturköllun.
14. gr.
Birgðir fyrir farartæki í millilandaflutningum.
Birgðahaldarar sem geyma afurðir í tollfrjálsum forðageymslum og ætlaðar eru til neyslu fyrir
áhöfn og farþega um borð í farartækjum í millilandaflutningum skulu hafa fengið sérstakt leyfi
Matvælastofnunar.
Slíkar afurðir má ekki nýta til vinnslu nema þær séu í samræmi við heilbrigðiskröfur er gilda á
EES. Afurðirnar mega ekki koma frá ríkjum sem innflutningur hefur verið bannaður frá.
Birgðahaldari er ábyrgur fyrir því að afurðirnar fari ekki til neyslu á EES.
Þar til afurðirnar eru fluttar um borð í viðkomandi farartæki skulu þær geymdar í lokuðum
forðageymslum sem uppfylla kröfur til slíks húsnæðis og vera undir stöðugu eftirliti. Afurðir sem
ekki uppfylla heilbrigðiskröfur skal vera hægt að geyma aðskildar frá öðrum vörum. Matvælastofnun
skal þegar í stað tilkynnt um komu sendingar til birgðageymslu. Birgðahaldari skal halda skrá yfir
komu og brottför vörusendinga í a.m.k. 3 ár þannig að hægt sé að fylgjast með þeim vörum sem eru í
forðageymslu hverju sinni.
Matvælastofnun skal tilkynnt fyrirfram um flutning vöru úr forðageymslu ásamt upplýsingum
um endanlegan ákvörðunarstað. Afurðirnar skulu fluttar beint frá landamærastöð um borð í
viðkomandi farartæki eða í sérstaklega samþykkta forðageymslu á hafnar- eða flugvallarsvæði.
Tryggt skal að afurðirnar geti ekki farið af svæðinu á annan áfangastað en þeim er ætlaður. Birgðahaldari skal færa fram sönnur á að afurðirnar hafi náð endanlegum ákvörðunarstað.
Matvælastofnun skal tilkynna lögbærum yfirvöldum þess EES-ríkis, sem varan á að fara um,
um flutninginn og ákvörðunarstað vörunnar í gegnum TRACES.
Brjóti birgðahaldari gegn ákvæði þessu skal Matvælastofnun fella leyfi hans úr gildi og tilkynna
það Eftirlitsstofnun EFTA og lögbærum yfirvöldum annarra ríkja á EES.
15. gr.
Endursendingar frá þriðju ríkjum.
Afurðir sem upprunnar eru í einhverju af EES-ríkjunum og hafnað er af þriðja ríki er heimilt að
flytja inn til landsins að því tilskildu að þeim fylgi upprunalegt heilbrigðisvottorð eða afrit staðfest af
eftirlitsaðila sem skoðað hefur vottorðið. Þar skal koma fram ástæða höfnunarinnar og að ábyrgst sé
að skilyrði við geymslu og flutning hafi verið fullnægjandi og að afurðirnar hafi ekki verið
meðhöndlaðar. Ef um innsiglaða gáma er að ræða skal fylgja vottorð flutningsaðila um að innihaldið
hafi ekki verið affermt eða meðhöndlað á nokkurn hátt.
Matvælastofnun skal sannprófa skjöl og auðkenni og, í tilvikum sem kveðið er á um í 18. gr.,
hafa eftirlit með heilnæmi sendingarinnar.
Matvælastofnun getur ekki hafnað endurinnflutningi í slíkum tilvikum ef lögbært yfirvald í
upprunaríki hefur samþykkt að taka afurðirnar til baka og að uppfylltum skilyrðum 1. mgr.
Afurðirnar skulu fluttar í vatnsþéttum flutningstækjum, auðkenndum og innsigluðum af eftirlitsaðila.
Matvælastofnun skal gera lögbæru yfirvaldi þess ríkis sem afurðirnar eiga að fara til viðvart í
gegnum TRACES.
16. gr.
Takmörkun gildissviðs.
Ákvæði þessarar reglugerðar gilda ekki um afurðir:
a) Sem eru hluti af persónulegum farangri ferðamanna og ætlaðar til einkaneyslu þeirra, að því
tilskildu að magnið sé innan leyfilegra marka og að afurðirnar komi frá þriðja ríki eða svæði
sem er að finna á skrá Matvælastofnunar, sbr. 7. mgr. 3. gr., og að innflutningur sé ekki
bannaður frá viðkomandi ríki eða svæði.
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b) Sem eru sendar til einstaklinga, að því tilskildu að innflutningur þessara vara sé ekki
viðskiptalegs eðlis, að magnið sé innan leyfilegra marka skv. lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum, að afurðirnar komi frá þriðja ríki eða svæði sem er að finna á skrá Matvælastofnunar, sbr. 4. mgr. 3. gr. og að innflutningur frá viðkomandi ríki eða svæði sé ekki
bannaður.
c) Sem eru ætlaðar áhöfn og farþegum til neyslu um borð í flutningatækjum í millilandaflutningum utan EES. Slíkum vörum eða matarúrgangi skal fargað þar sem afferming fer
fram. Ekki er þó nauðsynlegt að farga vörum ef þær eru fluttar beint og undir tolleftirliti úr
einu flutningstæki í annað innan tollsvæðis.
d) Sem hafa fengið hitameðhöndlun í loftþéttum ílátum með Fo-gildi 3,00 eða meira, ef
magnið er innan leyfilegra marka og eru hluti af persónulegum farangri ferðamanna og
ætlaðar til einkaneyslu þeirra eða eru sendar í litlum pakkningum til einstaklinga, að því
tilskildu að innflutningur þessara vara sé ekki viðskiptalegs eðlis.
e) Sem eru sendar sem sýnishorn vöru eða eru ætlaðar til sýningar, að því tilskildu að þær séu
ekki ætlaðar til markaðssetningar og innflutningur hafi verið leyfður í þessum tilgangi af
eftirlitsaðila.
f) Sem ætlaðar eru til ákveðinna rannsókna eða efnagreininga.
Undantekningar þær sem kveðið er á um í e- og f-lið eiga við að því leyti sem mögulegt er að
ákvarða út frá eftirliti að slíkar afurðir séu ekki ætlaðar til manneldis.
Í þeim tilvikum sem um ræðir í e- og f-lið þessarar greinar skal tryggt að þær afurðir sem um
ræðir geti ekki verið notaðar í öðrum tilgangi en innflutningur þeirra er leyfður fyrir. Að lokinni
notkun skal þessum vörum eytt eða þær endursendar með þeim skilyrðum er eftirlitsaðili setur.
17. gr.
Innflutningur án eftirlits eða kröfur ekki uppfylltar.
Leiði eftirlit samkvæmt þessari reglugerð í ljós að afurðir uppfylla ekki kröfur sem settar eru í
lögum eða reglum eða að slíkt eftirlit leiði í ljós vanrækslu skal Matvælastofnun, að undangengnum
andmælarétti innflytjanda, fyrirskipa endursendingu vörunnar til ákvörðunarstaðar utan EES sem
samþykktur er af innflytjanda, með sama flutningsmáta, innan 60 daga, komi niðurstöður úr eftirliti
eða heilbrigðiskröfur ekki í veg fyrir slíkt. Eftirlitsmaður skal gera heilbrigðisvottorðið er fylgdi
vörunum ógilt með viðeigandi hætti svo ekki sé mögulegt að flytja sömu afurðir inn í gegnum aðra
landamærastöð.
Sé endursending óframkvæmanleg, 60 daga tímamarkið liðið eða innflytjandi samþykkir að
slíkt sé framkvæmt þegar í stað, skal farga vörunni. Ef ákveðið er að farga vörum skal eftirlitsaðili
gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að afurðirnar og förgun á þeim sé undir stöðugu
opinberu eftirliti. Förgun skal fara fram á landamærastöð eða á viðeigandi stað eins nálægt viðkomandi landamærastöð og kostur er.
Komi afurðir til landsins án þess að hafa fyrst sætt eftirliti á landamærastöð skal Matvælastofnun ákvarða hvort þær skuli endursendar í samræmi við 2. mgr. eða þeim fargað í samræmi við
3. mgr.
Unnt er að veita undanþágu frá ákvæðum 2. og 3. mgr., meðal annars til þess að heimila að
afurðir séu notaðar í öðrum tilgangi en til manneldis.
Heimili Matvælastofnun að afurðir séu notaðar í öðrum tilgangi en til manneldis skal eftirlitsaðili fylgjast með meðhöndlun og flutningi þeirra.
Matvælastofnun skal skrá upplýsingar um framangreindar aðgerðir í TRACES.
Þar til endursending fer fram, förgun eða staðfesting fæst á ástæðum höfnunar skulu viðkomandi afurðir geymdar undir eftirliti Matvælastofnunar á kostnað innflytjanda.
Innflytjandi er ábyrgur fyrir öllum kostnaði sem getur fallið til við að endursenda vöru, geyma
hana, taka til annarra nota eða farga henni.
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18. gr.
Eftirlit vegna gruns um vanrækslu eða brot.
Leiki grunur á að ekki hafi verið farið eftir heilbrigðislöggjöf eða vafi leikur á um auðkenningu
vöru, endanlegan ákvörðunarstað hennar, hvort varan uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til hennar í
lögum og reglum, eða að hún sé í samræmi við þær heilbrigðiskröfur sem gilda á EES skal
Matvælastofnun framkvæma það eftirlit sem talið er nauðsynlegt til að staðfesta eða afsanna slíkan
grun. Afurðirnar skulu vera undir eftirliti Matvælastofnunar þar til niðurstöður eftirlits liggja fyrir.
Reynist slíkur grunur á rökum reistur skal fara fram aukið eftirlit á vörum af sama uppruna.
II. KAFLI
Veiði- og vinnsluvottorð.
19. gr.
Veiðivottorð.
Innflytjandi skal tryggja að öllum sjávarafurðum sem fluttar eru til Íslands og afla allra erlendra
skipa sem landað er á Íslandi fylgi veiðivottorð fánaríkis, í samræmi við kröfur Evrópusambandsins,
ef fyrirhugað er að flytja aflann áfram inn á markað þess. Í veiðivottorði, sem staðfest er af lögbærum yfirvöldum fánaríkis veiðiskips, skal koma fram að afli skipsins hafi verið veiddur í samræmi
við lög og reglur viðkomandi ríkis og í samræmi við alþjóðasamninga.
Innfluttum afurðum og afla skal ávallt haldið aðskildum frá afurðum og afla íslenskra skipa
hvort sem er við flutning, geymslu, vinnslu eða útflutning.
20. gr.
Vinnsluvottorð.
Þegar innfluttar sjávarafurðir eru unnar á Íslandi skal útflytjandi við endurútflutning þeirra inn á
markað Evrópusambandsins gæta þess að þeim fylgi veiðivottorð staðfest af fánaríki sbr. 19. gr., eða
afrit þess ef einungis er um að ræða hluta aflans sem getið er á veiðivottorðinu. Þá skal vinnsluleyfishafi gefa út yfirlýsingu, sbr. viðauka G við reglugerð þessa, þar sem fram kemur lýsing á
vörunni, og staðfesting þess að viðkomandi afurð sé unnin úr afla samkvæmt meðfylgjandi veiðivottorði.
Fiskistofa staðfestir yfirlýsingu vinnsluleyfishafa, að höfðu samráði við Matvælastofnun. Til
þess að staðreyna að upplýsingar í vottorði skv. viðauka G séu réttar skal Matvælastofnun hafa
aðgang að öllum nauðsynlegum upplýsingum hjá vinnsluleyfishafa.
21. gr.
Endurútflutningur.
Ef innfluttar sjávarafurðir eru ekki unnar á Íslandi, heldur einungis geymdar í tollvörugeymslu,
er nægjanlegt við endurútflutning þeirra inn á markað Evrópusambandsins að þeim fylgi veiðivottorð
staðfest af fánaríki, sbr. 19. gr. þessarar reglugerðar auk skjalfestrar staðfestingar á því að afurðin
hafi ekki hlotið neina meðferð á Íslandi aðra en löndun, umskipun eða hverja þá meðferð sem
nauðsynleg má teljast til að varðveita vöruna.
III. KAFLI
Öryggisákvæði.
22. gr.
Öryggisákvæði.
Í þeim tilfellum sem sjúkdómur eða annað, sem kann að stofna heilbrigði manna og dýra í
alvarlega hættu, kemur upp eða breiðist út á yfirráðasvæði annars ríkis eða ef einhver önnur alvarleg
ástæða er varðar heilbrigði manna eða dýra réttlætir slíkt getur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, án fyrirvara, stöðvað innflutning frá viðkomandi ríki eða sett sérstök skilyrði fyrir
innflutningi.
Leiði eftirlit í ljós að vörusending sé líkleg til að stofna heilbrigði manna eða dýra í hættu skal
Matvælastofnun sjá til þess að vörunum verði eytt eins fljótt og kostur er. Matvælastofnun skal
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upplýsa aðrar landamærastöðvar og Eftirlitsstofnun EFTA um fundinn og uppruna varanna í gegnum
viðeigandi tölvukerfi samkvæmt kröfum sem gilda á EES.
IV. KAFLI
Skoðun og eftirlit.
23. gr.
Eftirlitsstofnun EFTA.
ESA er heimilt í samvinnu við Matvælastofnun að sannprófa að farið sé að þeim kröfum sem
fram koma í þessari reglugerð og að annast eftirlit á staðnum til að sannprófa að eftirlit fari fram í
samræmi við reglugerð þessa. Matvælastofnun skal aðstoða ESA eins og unnt er við þá skoðun.
24. gr.
Grunur um brot.
Ef Matvælastofnun telur, á grundvelli eftirlits á vörum sem markaðssettar skulu hér á landi, að
brotið sé í bága við ákvæði þessarar reglugerðar í öðru EES-ríki skal Matvælastofnun þegar í stað
gera lögbærum yfirvöldum þess ríkis viðvart. Ef Matvælastofnun telur skýringar eða ráðstafanir
ófullnægjandi skal hún ásamt lögbæru yfirvaldi hlutaðeigandi ríkis leita leiða til að bæta ástandið.
Leiði eftirlit sem um getur í 1. mgr. í ljós ítrekað brot á ákvæðum þessarar reglugerðar skal
Matvælastofnun tilkynna það Eftirlitsstofnun EFTA. Þar til tilkynning berst frá Eftirlitsstofnun
EFTA um aðgerðir sem grípa á til er Matvælastofnun heimilt að efla eftirlit með vörum sem koma
frá viðkomandi eftirlitsstað.
Matvælastofnun skal tilkynna hlutaðeigandi aðilum um ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli
þessarar reglugerðar og um rökstuðning fyrir þeim.
Óski viðkomandi aðili þess, skulu upplýsingar skv. 1. mgr. afhentar honum skriflega, ásamt
upplýsingum um þau réttarúrræði sem hann hefur samkvæmt íslenskum lögum, málsmeðferðarreglur
og tímafresti.
25. gr.
Ítrekað eða alvarlegt brot.
Ef Matvælastofnun telur, á grundvelli eftirlits á vörum sem markaðssettar skulu hér á landi, að
brotið sé ítrekað eða alvarlega í bága við ákvæði þessarar reglugerðar skal stofnunin grípa til
eftirfarandi úrræða:
a) Upplýsa Eftirlitsstofnun EFTA um uppruna vörunnar og eðli brotsins.
b) Auka eftirlit með sendingum af sama uppruna einkum næstu 10 sendingar, þ.m.t. eftirlit í
samræmi við viðauka B og C. Upplýsa skal Eftirlitsstofnun EFTA um útkomu slíks eftirlits.
Matvælastofnun er heimilt að krefjast tryggingar fyrir kostnaði vegna sýnatöku og rannsókna samkvæmt þessari grein.
V. KAFLI
Ýmis ákvæði.
26. gr.
Gjaldskrá.
Um gjaldtöku vegna eftirlits fer samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli.
27. gr.
Þvingunarúrræði og viðurlög.
Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a – 30. gr. e og 31. gr. laga nr.
93/1995 um matvæli.
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28. gr.
Lagastoð.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr.
25/1993 með síðari breytingum, lögum nr. 93/1995, um matvæli, með síðari breytingum og lögum
nr. 55/1998 um sjávarafurðir.
Við gerð þessarar reglugerðar var höfð hliðsjón af tilskipun ráðsins nr. 97/78 eins og henni var
breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 882/2004 og tilskipun ráðsins nr. 2006/104.
Einnig var höfð hliðsjón af ákvörðunum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 92/438, 93/14,
93/352 og 94/360 eins og henni var breytt með ákvörðunum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 94/658, 95/54, 95/270, 96/104, 97/139, 1999/302, 1999/518, 1999/609, 2000/583,
2002/237, 2006/590. Þá var höfð hliðsjón af ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins
2000/571 og ákvörðun ráðsins nr. 2000/25.
29. gr.
Gildistaka.
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. Um leið fellur úr gildi reglugerð nr. 849/1999 ásamt síðari
breytingum.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 7. nóvember 2011.
F. h. r.
Sigurgeir Þorgeirsson.
Baldur P. Erlingsson.
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VIÐAUKI A
Reglur um sannprófun skjala og auðkenna vara frá ríkjum utan EES.

Skjalaskoðun.
Skoða skal hvert heilbrigðisvottorð og önnur skjöl, sem fylgja vörusendingu frá þriðja ríki, til
þess að ganga úr skugga um eftirfarandi:
1. Að það sé frumrit vottorðs eða skjals.
2. Að það eigi við ríki utan EES eða svæði slíks ríkis sem hefur heimild fyrir útflutningi til EES.
3. Að framsetning og efni sé í samræmi við fyrirmynd vottorðs sem samþykkt hefur verið fyrir
viðkomandi afurðir og hlutaðeigandi ríki.
4. Að það sé ein pappírsörk.
5. Að það sé fullfrágengið.
6. Að útgáfudagur vottorðs sé sá hinn sami og þegar afurðir voru fermdar til flutnings til EES.
7. Að þar komi fram hvar tollafgreiðsla vörunnar skuli fara fram og hver sé endanlegur móttakandi
hennar.
8. Að það varði starfsstöð sem hefur heimild til útflutnings til EES.
9. Að það sé á íslensku eða ensku.
10. Að það sé undirritað af opinberum eftirlitsmanni og að nafn hans og staða sé skráð með
læsilegum hástöfum og enn fremur að opinber heilbrigðisstimpill viðkomandi ríkis sé í öðrum
lit en annar texti vottorðsins.
11. Að upplýsingarnar á vottorðinu séu í samræmi við upplýsingarnar á samræmda dýraheilbrigðisog innflutningsvottorðinu.
Auðkennaskoðun.
Auðkennaeftirlit með vörum, öðrum en vörum í lausri vigt, skal m.a. fela í sér eftirfarandi:
1. Sannprófun á innsigli flutningstækis í þeim tilvikum sem krafa er gerð um slíkt;
2. Að því er allar tegundir varðar; athugun á því hvort opinber stimpill eða heilbrigðismerkingar
sem gefa upprunalandið og upprunastarfsstöðina til kynna séu til staðar og séu í samræmi við
vottorðið eða skjalið;
3. Enn fremur, að því er varðar afurðir í umbúðum; skoðun á merkingum sem krafist er í lögum og
reglum.
VIÐAUKI B
Reglur um eftirlit með heilnæmi vara sem koma
frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins.
Tilgangur eftirlits með heilnæmi er að tryggja að varan sé hæf til þeirra nota sem fram kemur á
heilbrigðisvottorði. Í þessum tilgangi skal fara fram annars vegar skynmat, með athugun á lykt, lit,
þéttleika og bragði, eftir atvikum að undangengnum skurði, þíðingu og suðu og hins vegar,
handahófskennt eða að gefnu tilefni, rannsóknastofupróf til að kanna hvort í vörunni finnist
aðskotaefni, sýklar, mengunarvaldandi efni, eða skemmdareinkenni.
Skoða skal 20% sendinga með ferskum og frystum fiski og þurrkuðum og/eða söltuðum fiskafurðum og afurðum í loftþéttum lokuðum ílátum. Sendingar með öðrum afurðum svo sem samlokum skal skoða í 50% tilvika.
Heilnæmisskoðun skal m.a. fela í sér eftirfarandi:
1. Athugun á því hvort flutningsskilyrði og flutningstæki séu þannig að afurðirnar haldist í
tilskildu ástandi.
2. Sannprófun á því að þyngd vörusendingarinnar sé í samræmi við það sem fram kemur á
heilbrigðisvottorði eða öðrum skjölum. Ef nauðsynlegt þykir skal sending í heild sinni vigtuð.
3. Sannprófun á því að ytri og innri umbúðir standist kröfur um efni, ástand og merkingar.
4. Athugun á því hvort hitaskilyrði séu í samræmi við kröfur vegna viðkomandi vara sem mælt er
fyrir um í reglum þar um, m.a. til að ganga úr skugga um að engin frávik hafi átt sér stað meðan
á flutningi stóð.
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5. Hver samstæða af pökkum, eða sýnishornum ef um afurðir í lausavigt er að ræða, skal skoðuð
áður en hún gengst undir skoðun með skynmati eða rannsóknastofupróf. Prófunin skal gerð á
heilli röð sýnishorna sem tekin eru úr allri vörusendingunni, sem heimilt er að afferma að hluta
ef slíkt er nauðsynlegt til að tryggja að sýnin komi úr allri sendingunni.
6. Heilnæmisskoðun skal að meginreglu gerð á 1% stykkja eða pakka úr vörusendingu, minnst
tveimur og mest tíu stykkjum eða pökkum. Skoðun á vörum í lausri vigt skal framkvæmd á
fimm sýnum hið minnsta og skulu þau tekin úr sendingunni á mismunandi stöðum. Auk þessa er
eftirlitsmanni heimilt að fara fram á frekari skoðun og rannsókn telji hann þörf á slíku með tilliti
til þeirrar vöru sem um ræðir og kringumstæðna að öðru leyti.
7. Þegar um er að ræða handahófskenndar rannsóknastofuprófanir, sem niðurstöður fást ekki úr
um leið og ekki er um að ræða ógnun við heilbrigði dýra og manna, er heimilt að afhenda
vörusendingu.
8. Sé hins vegar um það að ræða að rannsóknastofupróf hafi verið framkvæmt vegna gruns um að
lög og reglur hafi verið brotnar eða að fyrri próf hafi leitt til jákvæðrar niðurstöðu skal ekki
afhenda sendingu fyrr en prófanir sýna neikvæða niðurstöðu.
9. Flutningstæki þarf einungis að afferma að fullu þegar ekki er hægt að komast öðruvísi að allri
sendingunni, þegar prófanir leiða í ljós að lög og reglur hafi verið brotnar, eða grunur leikur á
um slíkt, eða fyrri sendingar hafa leitt í ljós brot á lögum og reglum.
10. Að lokinni heilnæmisskoðun skal eftirlitsmaður gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að
staðfesta að opinber athugun á heilnæmi vörusendingar hafi farið fram, einkum með því að
innsigla að nýju alla gáma sem hafa verið opnaðir og tilgreina innsiglisnúmerið á samræmda
dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorðinu og á vottorðum og skjölum er fylgja vörusendingunni.
VIÐAUKI C
Rannsóknastofuprófanir.
Matvælastofnun skal útbúa eftirlitsáætlun vegna prófana á viðurkenndri rannsóknastofu til að
sannprófa að farið sé að heilbrigðisreglum. Í áætluninni skal koma fram hvernig staðið skuli að
sýnatöku, meðferð og geymslu sýna og tilkynningum til annarra eftirlitsaðila og Eftirlitsstofnunar
EFTA. Tillit skal tekið til þess hvers eðlis afurðirnar eru og þeirrar hættu er kann að stafa af þeim.
Opinber eftirlitsmaður á þeirri landamærastöð, þar sem prófanir eru gerðar samkvæmt eftirlitsáætlun Matvælastofnunar, skal senda upplýsingar til lögbærs yfirvalds á viðtökustað í gegnum viðeigandi tölvukerfi samkvæmt kröfum sem gilda á EES og tilgreina prófin í samræmdu dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorðinu sem gefið er út til staðfestingar á því eftirliti sem farið hefur
fram. Varði prófin efni eða smitvalda sem dýrum eða mönnum getur stafað hætta af getur opinberi
eftirlitsmaðurinn á þeirri landamærastöð sem prófin gerði frestað afhendingu sendingar þar til
niðurstöður úr rannsóknastofuprófi liggja fyrir.
Ákveði Matvælastofnun, einkum að lokinni rannsókn á vörusendingu eða á grundvelli upplýsinga frá öðru ríki á EES eða Eftirlitsstofnun EFTA, eða á grundvelli óhagstæðra niðurstaðna úr
rannsókn á fyrri vörusendingu, að láta fara fram rannsóknastofupróf er einungis heimilt að senda
vöruna á viðtökustað með því skilyrði að niðurstöður úr rannsóknarprófinu séu fullnægjandi. Fram
að þeim tíma er vörusendingin undir eftirliti opinbers eftirlitsmanns á viðkomandi landamærastöð
þar sem eftirlit fór fram.
VIÐAUKI D
Kröfur vegna starfsemi landamærastöðva.
Landamærastöðvar skulu starfræktar undir stjórn Matvælastofnunar. Skal eftirlit á landamærastöðvum fara fram á vegum eftirlitsmanns sem tilnefndur er af Matvælastofnun og er hann ábyrgur
fyrir framkvæmd eftirlitsins.
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Landamærastöðvar skulu:
1. Hafa á að skipa nauðsynlegum fjölda hæfra starfsmanna til að annast eftirlit skv. 14. gr. þessarar
reglugerðar.
2. Hafa til umráða nægilega rúmgott húsnæði fyrir starfsfólk til að annast eftirlit.
3. Hafa til umráða nægilega hreinláta aðstöðu til sýnatöku og úrvinnslu sýna.
4. Hafa til umráða frysti- og/eða kæligeymslu, þar sem unnt er að geyma hluta sendinga sem eru
teknar til prófunar og afurðir sem eftirlitsmaður hefur ekki gefið leyfi til að settar verði í frjálsa
dreifingu.
5. Hafa viðeigandi tölvukerfi samkvæmt kröfum sem gilda á EES til þess að skiptast á upplýsingum við aðrar landamærastöðvar.
Þá skulu landamærastöðvar vera útbúnar og starfræktar í samræmi við eftirfarandi kröfur:
1. Fullnægjandi varúðarráðstafanir skulu gerðar til að koma í veg fyrir víxlmengun milli vara. Á
hverri stöð skal vera búnaður til að þrífa og sótthreinsa vinnusvæði.
2. Á þeim stöðum þar sem magn og fjölbreytileiki sendinga er lítill skal Matvælastofnun heimilt
að skipta landamærastöð upp í skoðunarstöðvar er hver um sig hafi á að skipa þeim fjölda
starfsmanna, búnaði og skoðunar- og geymsluhúsnæði sem hentar fyrir það magn og þær
tegundir sem þar eru skoðaðar. Skoðunarstöðvar skulu uppfylla þau skilyrði er fram koma í 1. tl.
Eftirlitsmaður á hverri landamærastöð er ábyrgur fyrir þeim skoðunarstöðvum er henni tilheyra.
3. Við sannprófun auðkenna, eftirlit með heilnæmi og sýnatöku skal forðast að afurðir verði fyrir
mengun og, ef þurfa þykir, taka tillit til stýrðra hitaskilyrða við flutning varanna. Allt eftirlit
með vörum til manneldis sem eru án umbúða skal fara fram í skjóli frá veðri og gera skal ráðstafanir um hreinlæti við meðhöndlun og vernd slíkra afurða við affermingu og fermingu. Þrátt
fyrir framangreint skal löndun afla fara fram í samræmi við kröfur sem settar eru í reglugerð um
hollustuhætti við meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða.
4. Hreinlæti starfsfólks, húsnæði og búnaður skal vera þannig að það geti ekki haft áhrif á
niðurstöður eftirlits.
5. Eftirlitsaðili skal hafa aðgang að sérhæfðri rannsóknastofu þar sem unnt er að gera sérstök próf
á þeim sýnum sem tekin eru.
6. Þar til samræmt tölvukerfi hefur verið tekið í notkun á EES skal eftirlitsmaður að minnsta kosti
hafa aðgang að:
a) Uppfærðri skrá yfir þriðju ríki eða svæði sem hafa heimild til að senda afurðir til EES eða,
ef við á, til tiltekinna ríkja innan EES.
b) Afriti af þeim ákvörðunum sem banna eða takmarka innflutning vara til EES.
c) Afriti af ýmsum ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar eða EES-ríkjanna um
fyrirmynd að heilbrigðisvottorði eða öðru skjali sem á að fylgja með afurðum frá þriðju
ríkjum sem eru sendar til EES eða, ef við á, til tiltekinna ríkja innan EES.
d) Uppfærðri skrá yfir landamærastöðvar fyrir innflutning afurða frá þriðju ríkjum, með
upplýsingum um stöðvarnar, einkum samskiptabúnað þeirra.
e) Uppfærðri skrá yfir starfsstöðvar í þriðju ríkjum sem hafa heimild til að senda afurðir til
bandalagsins, ef slík skrá er til að því er varðar tilteknar afurðir.
f) Uppfærðum upplýsingum um vörusendingar sem bannað hefur verið að koma með eða flytja
inn á EES og hafa verið endursendar. Matvælastofnun skal senda lögbærum yfirvöldum
ríkja EES og Eftirlitsstofnun EFTA allar upplýsingar um endursendar afurðir.
g) Yfirliti yfir það eftirlit sem fram hefur farið á EES með vörum frá einstökum þriðju ríkjum
og hefur leitt til þess að þær hafa verið endursendar.
h) Uppfærðri skrá yfir vörusendingar sem hafa verið endursendar, eyðilagðar eða heimilaðar til
annarra nota en manneldis.
i) Skrá yfir öll sýni sem eru tekin á stöðinni og sett í rannsóknastofupróf, ásamt niðurstöðum
úr slíkum prófum.
j) Skrá yfir niðurstöður úr eftirliti á vörum sem eru ætlaðar áhöfn og farþegum til neyslu um
borð í flutningatækjum í millilandaflutningum, og úrgangi slíkra afurða.
k) Nægilegu skjalageymslurými fyrir varðveislu upplýsinga í tengslum við skoðun vara frá
þriðju ríkjum.
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7. Matvælastofnun skal hafa í sinni vörslu a.m.k þær upplýsingar sem um getur í a-, b-, c-, e-, og fliðum 6. tl. hér að framan.
8. Matvælastofnun skal tryggja hámarkssamræmingu á starfsemi þeirra aðila sem eiga þátt í
eftirliti með afurðum frá ríkjum utan EES. Matvælastofnun skal tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA
og lögbærum yfirvöldum ríkja EES um allar breytingar á skipulagi og starfsemi landamærastöðva sem að einhverju leyti varða viðurkenningu þeirra.
Að loknu eftirliti skal eftirlitsmaður gefa út samræmda dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorðið
og staðfesta það með undirritun sinni. Frumritið skal síðan afhent viðkomandi tollyfirvöldum áður en
tollafgreiðsla fer fram. Frumrit skjalsins skal fylgja vörunum á meðan þær eru undir tolleftirliti eða
þar til þær komast til ákvörðunarstaðar. Innflytjanda skal afhent afrit af skjalinu og skal annað afrit
varðveitt á landamærastöð í þrjú ár hið minnsta.
Innflutningur skal aðeins leyfður að fram komi á samræmda dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorðinu að afurðirnar hafi staðist eftirlit og aðeins í samræmi við þær kröfur sem koma fram á
samræmda dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorðinu.
Eftirlitsmaður skal afhenda innflytjanda afrit af heilbrigðisvottorði og öðrum skjölum er vörunni
fylgja. Skulu frumritin varðveitt á landamærastöð í þrjú ár hið minnsta.
Heimilt er að banna flutning vara til vörugeymslu farmflytjanda, almennrar tollvörugeymslu,
frísvæðis eða tollfrjálsrar forðageymslu ef eftirlitsmaður telur heilbrigðiskröfum ekki fullnægt.
VIÐAUKI E
Um tíðni eftirlits.
Um innflutning neðangreindra dýraafurða gilda lög nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir
gegn þeim, samanber 10. gr. þeirra laga og reglugerðir settar skv. þeim lögum. Matvælastofnun
heldur skrá yfir ríki, svæði og starfsstöðvar sem innflutningur er heimill frá skv. lögum og birtir á
heimasíðu sinni sbr. 3. gr.
Draga skal úr tíðni eftirlits með afurðum sem eru í viðauka þessum og eru á skrá Matvælastofnunar.
Eftirlit skal skipulagt með þeim hætti að ómögulegt sé fyrir innflytjanda að spá fyrir um hvort
tiltekin sending lendi í eftirliti eða ekki.
Flokkar afurða og tíðni ástandseftirlits sem skal viðhafa vegna sendinga afurða frá þriðju
ríkjum.
Flokkar afurða og tíðni ástandseftirlits:
I. flokkur, tíðni 20%:
1. Nýtt kjöt, þar með talið innyfli, og afurðir af nautgripa-, sauðfjár-, geita-, svína- og hófdýrategundum sem eru skilgreindar í tilskipun ráðsins 92/5/EBE.
2. Fiskafurðir í loftþéttum lokuðum ílátum sem gera þær ónæmar fyrir umhverfishita, nýr og
frystur fiskur og þurrkaðar og/eða saltaðar fiskafurðir.
3. Heil egg.
4. Svínafeiti og brædd fita.
5. Dýragarnir.
6. Frjóegg.
II. flokkur, tíðni 50%:
1. Alifuglakjöt og afurðir úr því.
2. Kanínukjöt, villibráð (líka alivillibráð) og afurðir úr því.
3. Mjólk og mjólkurafurðir til manneldis.
4. Eggjaafurðir.
5. Unnið dýraprótín til manneldis.
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6. Aðrar fiskafurðir en þær sem um getur 2. lið I. fl. og samlokur (tvískelja lindýr).
7. Hunang.
III. flokkur, lágmark 1%, hámark 10%:
1. Sæði.
2. Fósturvísar.
3. Húsdýraáburður.
4. Mjólk og mjólkurafurðir (ekki til manneldis).
5. Gelatín.
6. Froskafætur og sniglar.
7. Bein og afurðir úr þeim.
8. Húðir og skinn.
9. Burstir, ull, hár og fjaðrir.
10. Horn, afurðir úr þeim, hófar og afurðir úr þeim.
11. Býræktarafurðir.
12. Veiðiminjar.
13. Unnið gæludýrafóður.
14. Hráefni til framleiðslu gæludýrafóðurs.
15. Hráefni, blóð og blóðafurðir, kirtlar og líffæri til lyfjanotkunar.
16. Blóðafurðir til tæknilegrar notkunar.
17. Lifandi smitefni.
18. Hey og hálmur.
VIÐAUKI F
I. hluti
Skrá yfir dýr og afurðir sem skulu sæta heilbrigðiseftirliti eins og um getur í 3. gr. reglugerðar
þessarar.
Í þessari skrá eru tilgreind dýr og afurðir samkvæmt vöruflokkunarkerfinu sem stuðst er við á
EES við val á sendingum sem skulu sæta heilbrigðiseftirliti á skoðunarstöðvum á landamærum.
Um innflutning dýra og afurða fer samkvæmt lögum nr. 54/1990 um innflutning dýra og lög nr.
25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
Athugasemdir: 1. dálkur:
Þegar notaður er fjögurra tölustafa kóði: sé annað ekki tekið fram skal afhenda allar afurðir sem
hafa þennan fjögurra tölustafa kóða sem forskeyti eða sem falla undir þessa fjóra tölustafi, Matvælastofnunar til heilbrigðiseftirlits.
Ef einungis er farið fram á að tilteknar afurðir, sem falla undir einhvern kóða, gangist undir
heilbrigðiseftirlit og engin sérstök skipting samkvæmt þessum kóða er til í flokkunarkerfi varanna
er kóðinn merktur með „úr“ (t.d. úr 3002: heilbrigðiseftirlits er eingöngu krafist fyrir efni, sem er
úr dýrum en ekki fyrir allt sem fellur undir númerið).
Tölustafina, sem eru innan sviga í 1. dálki, á ekki að færa í TRACES.
Athugasemdir: 2. dálkur:
Lýsingin á vörunum er eins og mælt er fyrir um í dálkinum með lýsingum í 1. viðauka við
reglugerð (EBE) nr. 2658/87. Nákvæmari skýringar á því hvað fellur undir sameiginlegu tollskrána
er að finna í síðustu breytingu á þeim viðauka.
Ath.: Frekari upplýsingar um þær afurðir sem falla undir mismunandi kafla og númer eru
í skýringum við samræmt kerfi Alþjóðatollastofnunarinnar eða, að því er varðar SAT-númer, í
skýringum við sameinuðu tollnafnaskrána.
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Athugasemdir: 3. dálkur:
Í þessum dálki eru upplýsingar um þær afurðir sem falla undir hann. Í sumum tilvikum er um að
ræða tiltekin lifandi dýr (s.s. skriðdýr, froskdýr, skordýr, orma eða aðra hryggleysingja) eða dýraafurðir, sem eru send til opinbers dýralæknis, en ekki hafa verið sett samræmd dýraheilbrigðisskilyrði fyrir við innflutning þeirra inn í Bandalagið og því er ekki um neitt samræmt innflutningsvottorð að ræða. Skilyrði fyrir innflutningi á öllum lifandi dýrum, sem ekki eru tilgreind annars
staðar, falla undir gildissvið tilskipunar ráðsins 92/65/EBE frá 13. júlí 1992 um dýraheilbrigðiskröfur
varðandi viðskipti innan Bandalagsins og innflutning til Bandalagsins á dýrum, sæði, eggfrumum og
fósturvísum, sem dýraheilbrigðiskröfur í sérreglum Bandalagsins er um getur í I. hluta viðauka A við
tilskipun 90/425/EBE gilda ekki um. Ef um er að ræða tiltekin dýr gilda landsbundnar reglur að því
er varðar skjöl sem eiga að fylgja sendingum. Opinberir dýralæknar verða að skoða sendingarnar og
gefa út samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal fyrir dýr og dýraafurðir, eftir því sem við á, til að
sýna að eftirlit hafi farið fram og að heimilt sé að koma dýrunum í frjálsa dreifingu.
Í tilteknum tilvikum, að því er varðar aukaafurðir úr dýrum sem falla undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 frá 3. október 2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr
dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis, kemur ekki nákvæmlega fram hvaða afleiddar eða unnar
afurðir falla undir löggjöf Bandalagsins. Afurðir, sem eru unnar en eru í eðli sínu ennþá óunnar
afurðir í lausu og eiga að fara til frekari vinnslu áður en þær eru afhentar neytendum, skulu gangast
undir heilbrigðiseftirlit.
Í þessum tilvikum verður opinber dýralæknir á landamærastöð að tilgreina hvort tiltekin unnin
afurð hafi verið það mikið unnin að hún falli utan þess heilbrigðiseftirlits sem kveðið er á um í
löggjöf á EES.
TAFLA
Þrátt fyrir reglur um túlkun sameinuðu tollnafnaskrárinnar er orðalag í vörulýsingum einungis
til viðmiðunar en í tengslum við þennan viðauka ákvarðast gildissviðið af gildissviði SAT-númera
þar eð þau voru til við samþykkt núverandi ákvörðunar. Þegar „úr“ stendur með SAT-númerum í
þessari töflu ákvarðast notkunarsviðið af kóða sameinuðu tollnafnaskrárinnar ásamt samsvarandi
vörulýsingu.
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1. kafli: Lifandi dýr
0101

Lifandi hestar, asnar, múlasnar og múldýr

Öll

0102

Lifandi dýr af nautgripaætt

Öll

0103

Lifandi svín

Öll

010410

Lifandi sauðfé

Allt

010420

Lifandi geitfé

Allt

0105

Lifandi alifuglar, þ.e. hænsni af tegundinni Gallus domesticus, Allir
endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsni

0106

Önnur lifandi dýr

Öll

Númerið nær yfir eftirfarandi húsdýr eða villt dýr:
A) Spendýr
1) Prímatar
2) Hvalir, höfrungar og hnísur (spendýr af tegundinni Cetacea); sækýr (manati og dugong) (spendýr af tegundinni
Sirenia)
3) Önnur dýr (s.s. hreindýr, kettir, hundar, ljón, tígrisdýr, bjarndýr, fílar, úlfaldar, sebradýr, kanínur, hérar, hjartardýr,
antilópur, gemsur, refir, minkar og önnur dýr úr loðdýrarækt)
B) Skriðdýr (þar með talið snákar og skjaldbökur)
C) Fuglar
1) Ránfuglar
2) Af páfagaukaætt (þ.m.t. páfagaukar, skaftpáfar, arnpáfar og kakadúar)
3) Aðrir fuglar (s.s. akurhænur, fasanar, kornhænur, skógarsnípur, hrossagaukar, dúfur, skógarhænsni, dultittlingar,
villtar endur, villtar gæsir, þrestir, svartþrestir, lævirkjar, finkur, meisur, kólibrífuglar, páfuglar, svanir og aðrir fuglar
sem eru ótaldir í nr. 0105)
D) Önnur dýr s.s. býflugur (hvort sem þær eru fluttar í kössum, búrum eða býkúpum), önnur skordýr, froskar.
Í nr. 0106 eru undanskilin dýr sem tilheyra hringleikahúsum, dýrasöfnum eða öðrum áþekkum faranddýrasýningum
(númer 9508)
010611

Prímatar

Allir

010612

Hvalir, höfrungar og hnísur (spendýr af tegundinni Cetacea); sækýr
(manati og dugong) (spendýr af tegundinni Sirenia)

Allir

010619

Önnur

Alikanínur og spendýr, önnur en þau sem
teljast til 0101, 0102, 0103, 0104, 010611
og 010612. Þar með taldir hundar og kettir

010620

Skriðdýr (þar með talið snákar og skjaldbökur)

Öll

010631

Fuglar: Ránfuglar

Allir

010632

Fuglar: Af páfagaukaætt (þar með taldir páfagaukar, skaftpáfar, Allir
arnpáfar og kakadúar)

010639

Aðrir

Þar með taldir fuglar, aðrir en þeir sem
teljast til nr. 0105, 010631 og 010632, þar
með talið dúfur
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Öll önnur lifandi dýr, ótalin annars staðar,
önnur en spendýr, fuglar og skriðdýr.
Lifandi froskar, hvort sem þeir eru haldnir
lifandi í safnhúsum (vivaria) eða til aflífunar
til manneldis, teljast til þessa númers
2. kafli: Kjöt og ætir hlutar af dýrum

Til þessa kafla telst ekki
a) Vörur sem lýst er í nr. 0201-0208 eða nr. 0210, óhæfar eða henta ekki til manneldis
b) Þarmar, blöðrur eða magar úr dýrum (nr. 0504) eða dýrablóð (nr. 0511 eða 3002)
c) Dýrafeiti, þó ekki vörur í nr. 0209 (15. kafli)
0201

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt

Allt

0202

Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst

Allt

0203

Svínakjöt, nýtt, kælt eða fryst

Allt

0204

Kinda- eða geitakjöt, nýtt, kælt eða fryst

Allt

020500

Kjöt af hrossum, ösnum, múlösnum eða múldýrum, nýtt, kælt eða Allt
fryst

0206

Ætir hlutar af dýrum af nautgripakyni, svínum, kindum, geitum, Allt
hestum, ösnum, múlösnum eða múldýrum, nýtt, kælt eða fryst

0207

Kjöt og ætir hlutar af alifuglum í nr. 0105, nýtt, kælt eða fryst

Allt

0208

Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst

Að undanskildu: hráefni sem ekki er ætlað
til manneldis.
Þar með talin bein og annað efni til framleiðslu gelatíns eða kollagens til manneldis

020810

Af kanínum eða hérum

Allt

020820 (00)

Froskafætur

Allt

020830

Af prímötum

Allt

020840

Af hvölum, höfrungum og hnísum (spendýrum af tegundinni Allt
Cetacea); af sækúm (manati og dugong) (spendýrum af tegundinni
Sirenia)

020850 (00)

Af skriðdýrum (þar með talið snákar og skjaldbökur)

Allt

020890

Annað: af alidúfum, af veiðidýrum öðrum en kanínum eða hérum

Þar með talið kjöt af kornhænum, selkjöt,
hreindýrakjöt eða kjöt af öðrum spendýrum

020900

Svínafita, án magurs kjöts, og alifuglafita, ekki brædd eða úrdregin á Þar með talin fita og unnin fita
annan hátt, ný, kæld, fryst, söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt
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Kjöt og ætir hlutar af dýrum, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt; ætt Allt: Þar með talið kjöt, kjötafurðir og bein
mjöl, einnig fínmalað, úr kjöti eða hlutum af dýrum
til manneldis og aðrar afurðir úr dýraríkinu.
Unnið dýraprótín, þ.m.t. hamsar til
manneldis, telst til þessa kafla. Þar með talin
þurrkuð svínseyru til manneldis
Pylsur teljast til nr. 1601

3. kafli: Fiskur og krabbadýr, lindýr og aðrir vatna- og
sjávarhryggleysingjar

Til þessa kafla telst ekki
a) Spendýr í nr. 0106
b) Kjöt af spendýrum í nr. 0106 (nr. 0208 eða 0210)
c) Fiskur (þar með talið lifur og hrogn), krabbadýr, lindýr eða aðrir vatna- og sjávarhryggleysingjar, dautt og óhæft eða
hentar ekki til manneldis vegna tegundar eða ástands (5. kafli); mjöl, einnig fínmalað, eða kögglar úr fiski eða
krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatna- eða sjávarhryggleysingjum, óhæft til manneldis (nr. 2301)
d) Kavíar eða kavíarlíki unnið úr hrognum (nr. 1604)

Þessi kafli nær yfir lifandi fiska til
undaneldis og ræktunar, lifandi skrautfiska
og lifandi fiska eða lifandi krabbadýra sem
eru flutt lifandi inn til manneldis

Allar afurðir í þessum hluta skulu sæta
heilbrigðiseftirliti

0301

Lifandi fiskur

Allur: Þar með talinn urriði, áll, vatnakarfi
og allar aðrar tegundir eða allur fiskur sem
er fluttur inn til undaneldis eða ræktunar.
Lifandi fisk, sem er fluttur inn til beinnar
neyslu, skal meðhöndla, að því er varðar
heilbrigðiseftirlit, eins og um afurðir væri að
ræða.
Þar með taldir skrautfiskar sem teljast til nr.
030110

0302

030270

0303

Fiskur, nýr eða kældur, þó ekki fiskflök og annað fiskhold í nr. 0304 Allur

Lifur og hrogn

Fiskur, frystur, þó ekki fiskflök og annað fiskhold í nr. 0304

Allur:
Þar með talinn kyrrahafslax en þó ekki lifur
og hrogn; rauðlax; aðrir laxfiskar, þó ekki
lifur og hrogn; urriði; atlantshafslax; allur
annar fiskur

0304

Fiskflök og annað fiskhold (einnig hakkað), nýtt, kælt eða fryst
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0305

Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi; reyktur fiskur, einnig Allur: Þar með taldar aðrar lagarafurðir, s.s.
soðinn á undan eða jafnhliða reykingu; fiskimjöl, fín- eða mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, hæft
grófmalað, og kögglar, hæft til manneldis
til manneldis, úr fiski, krabbadýrum eða
öðrum vatnahryggleysingjum

0306

Krabbadýr, einnig í skel, lifandi, ný, kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða Öll: Að því er varðar heilbrigðiseftirlit skal
líta á og meðhöndla lifandi krabbadýr, sem
í saltlegi;
eru flutt inn til beinnar neyslu, eins og um
krabbadýr, í skel, soðin í gufu eða vatni, einnig kæld,
afurðir væri að ræða
fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi; mjöl, fín- eða grófmalað, og
kögglar úr krabbadýrum, hæft til manneldis

0307

Lindýr, einnig í skel, lifandi, fersk, kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í Öll
saltlegi;
Þar með talið Bonamia ostreae og Martelia
vatna- og sjávarhryggleysingjar, þó ekki krabbadýr og lindýr, refringens, einnig lindýr og vatnahryggleysingjar, e.t.v. soðin og síðan kæld
lifandi, fersk, kæld, fryst;
eða fryst.
þurrkuð, söltuð eða í saltlegi; mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar úr
vatna- og sjávarhryggleysingjum, þó ekki krabbadýrum, hæft til Lifandi lindýr sem eru flutt inn til beinnar
neyslu skal líta á og meðhöndla, að því er
manneldis
varðar heilbrigðiseftirlit með dýraafurðum,
eins og um afurðir væri að ræða.
Þar með talið kjöt af tegundum snigla

03076000

Sniglar, aðrir en sæsniglar

Þar með taldir landsniglar af tegundunum
Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller,
Helix lucorum og tegundir af ættinni
Achatinidae.
Þar með taldir lifandi sniglar til beinnar
neyslu og einnig sniglakjöt til manneldis.
Þar með taldir léttforsoðnir eða forunnir
sniglar

03079100

Lifandi vatna- og sjávarhryggleysingjar, þó ekki krabbadýr og Allir
lindýr, lifandi, fersk eða kæld

03079990

Annað: Undir þennan kóða fellur mjöl, fín- eða grófmalað, og Allt: Þar með talið fiskimjöl til manneldis
kögglar úr vatna- og sjávarhryggleysingjum, þó ekki krabbadýrum,
hæft til manneldis

4. kafli: Mjólkurafurðir; fuglaegg, náttúrlegt hunang, ætar
vörur úr dýraríkinu, ótilgreint annars staðar (ót.a.)

1. Sem mjólk telst nýmjólk eða fleytt mjólk að hluta eða öllu leyti
2. Í nr. 0405 er með:
a) „Smjöri“ átt við náttúrlegt smjör, mysusmjör eða samsett smjör (nýtt, saltað eða þræsið, þar með talið smjör í dósum)
sem unnið er eingöngu úr mjólk, sem inniheldur mjólkurfitu sem er meira en 80% en ekki meira en 95% miðað við
þyngd, föst mjólkurefni án fitu að hámarki 2% miðað við þyngd og vatn að hámarki 16% miðað við þyngd. Smjör
inniheldur ekki viðbætt bindiefni, en getur innihaldið natríumklóríð, matarlit, hlutleysandi sölt og ræktaða skaðlausa
gerla sem gefa af sér mjólkursýru
b) „Mjólkurviðbiti“ átt við smyrjanlega þeytu af gerðinni „atn í olíu“, sem inniheldur mjólkurfitu sem einu fitu í vörunni,
með mjólkurfituinnihaldi sem er 39% eða meira en minna en 80% miðað við þyngd

Nr. 1044

SAT-númer

7. nóvember 2011

Lýsing

Flokkun og skýring

3. Vörur sem fengnar eru með þykkingu mysu og með íblöndun mjólkur eða mjólkurfitu skulu flokkaðar sem ostur í nr. 0406
enda sé eftirfarandi þrennt einkennandi fyrir þær:
a) Fituinnihald sem er 5% eða meira miðað við þyngd þurrefnisins
b) Þurrefnisinnihald sem er miðað við þyngd að minnsta kosti 70% en ekki meira en 85%.
c) Þær séu mótaðar eða mótanlegar
4. Til þessa kafla telst ekki:
a) Vörur fengnar úr mysu sem innihalda miðað við þyngd þurrefnis meira en 95% af laktósa og nefndar eru vatnsfrír laktósi
(nr. 1702); eða
b) Albúmín (þar með talið kirni tveggja eða fleiri mysuprótína sem innihalda miðað við þyngd þurrefnis meira en 80% af
mysuprótínum) (nr. 3502) eða glóbúlín (nr. 3504)

0401

Mjólk og rjómi, þó ekki kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru Allt: Undir mjólk fellur mjólk sem er hrá,
sætuefni
gerilsneydd eða hituð.
Þar með taldir mjólkurþættir (fractions of
milk). Mjólk til notkunar í fóður telst til nr.
2309

0402

Mjólk og rjómi, kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni Allt

0403

Áfir, hleypt mjólk og rjómi, jógúrt, kefír og önnur gerjuð eða sýrð Allt:
mjólk og rjómi, einnig kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru
Þar með talinn rjómi, smjör og bragðbætt,
sætuefni, eða bragðbætt eða með ávöxtum, hnetum eða kakaói
geluð, frosin og gerjuð mjólk og niðurseydd
mjólk til manneldis.
Rjómaís telst til nr. 2105

0404

Mysa, einnig kjörnuð eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni; Allt
vörur úr náttúrlegum efnisþáttum mjólkur, einnig með viðbættum
sykri eða öðru sætuefni, ót.a.

0405

Smjör og önnur fita og olía fengið úr mjólk; mjólkurviðbit

Allt: Þar með talið mjólkurviðbit

0406

Ostur og ystingur

Allt

Fuglsegg, í skurn, ný, varin skemmdum eða soðin

Öll: Þar með talin útungunaregg og egg sem
eru laus við tiltekna sýkla (SPF) og einnig
egg til manneldis.

040700

Þar með talin „100 ára gömul egg“.
Eggjaalbúmín, sem er óhæft til manneldis,
telst til nr. 3502
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Fuglsegg, skurnlaus, og eggjarauða, nýtt, þurrkað, soðið í gufu eða Öll: Eggjaafurðir teljast til þessa númers,
vatni, mótað, fryst eða varið skemmdum með öðrum hætti, einnig einnig hitameðhöndlaðar
með viðbættum sykri eða öðru sætuefni

Til þessa númers teljast heil, skurnlaus egg og eggjarauða allra fugla. Vörur, sem teljast til þessa númers, geta verið nýjar,
þurrkaðar, soðnar í gufu eða vatni, mótaðar (t.d. sívöl „löng egg“), frystar eða varðar skemmdum á annan hátt. Þær teljast allar til
númersins, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætuefni og notaðar sem matvæli eða í iðnaði (t.d. við sútun).
Til þessa númers telst ekki:
a) Olía úr eggjarauðu (nr. 1506)
b) Unnin egg sem innihalda kryddblöndu, krydd eða önnur aukefni (nr. 2106)
c) Lesitín (nr. 2932)
d) Aðskildar eggjahvítur (eggjaalbúmín) (nr. 3502)

04090000

Náttúrlegt hunang

Allt

Til þessa númers telst hunang býflugna (Apis mellifera) eða annarra skordýra, skilið í skilvindu eða í vaxkökunni eða með vaxkökubitum,
að því tilskildu að hvorki sykri né öðrum efnum hafi verið bætt við. Slíkt hunang má merkja eftir þeim blómum, sem það er upprunnið úr,
uppruna eða lit.
Til númersins telst ekki tilbúið hunang eða blöndur af náttúrulegu og tilbúnu hunangi (nr. 1702)

04100000

Ætar vörur úr dýraríkinu, ót.a.

Allt
Til þessa númers telst drottningarhunang og
býþétti og einnig bein eða annað efni úr
dýrum ætlað til manneldis.
Til þessa númers teljast skordýr eða skordýraegg til manneldis

Til nr. 04100000 teljast afurðir úr dýraríkinu, sem henta til manneldis, sem ekki eru tilgreindar eða skráðar annars staðar í
sameinuðu tollnafnaskránni. Þetta tekur til:
a) Skjaldbökueggja
b) Svöluhreiðra
Til nr. 04100000 telst ekki dýrablóð, ætt eða ekki, fljótandi eða þurrkað (nr. 0511 eða 3002)

5. kafli: Vörur úr dýraríkinu, ót.a.

Mælt er fyrir um frekari kröfur varðandi
val á tilteknum afurðum í þessum kafla í
VIII. kafla VIII. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 1774/2002 (ull, hár, svínsburstir,
fjaðrir og hlutar fjaðra)
1.

Til þessa kafla telst ekki:
a) Ætar vörur (þó ekki þarmar, blöðrur og magar úr dýrum, heilt og í stykkjum, og dýrablóð, fljótandi eða þurrkað)
b) Húðir eða skinn (þar með talin loðskinn), þó ekki vörur sem teljast til nr. 0505 og afklippur og áþekkur úrgangur úr
óunnum húðum eða skinnum sem telst til nr. 0511 (41. eða 43. kafli)
c) Spunaefni úr dýraríkinu, þó ekki hrosshár og hrossháraúrgangur (flokkur XI)
d) Tilbúin knippi eða vöndlar til framleiðslu á sópum eða burstum (nr. 9603)
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2.

Hvarvetna í tollskránni er með fílabeini átt við vígtennur úr fílum, flóðhestum, rostungum, náhvelum og villisvínum, horn af
nashyrningum og tennur úr öllum dýrum
3. Hvarvetna í tollskránni er með hrosshári átt við hár af makka eða svíra og tagli eða hala dýra sem teljast til hrossa- eða
nautgripaætta

05021000

Burstir eða hár af grísum, alisvínum eða villisvínum og úrgangur Óunnar svínsburstir: burstir af svínum sem
þess
hafa hvorki verið þvegnar í þvottastöð né
fallið til við sútun eða fengið aðra meðhöndlun til að tryggja að engir sjúkdómsvaldar séu eftir í þeim

05030000

Hrosshár og hrossháraúrgangur

Tilkynna skal lögbæru heilbrigðisyfirvaldi á
sviði dýra og dýraafurða um allt hár sem
telst til þessa númers. Sönnunar kann að
verða krafist á dýrategund og ástandi og
þeirri meðhöndlun sem hefur verið beitt

Til nr. 0503 telst ekki hár sem hefur verið spunnið eða er hnýtt saman. Undir þennan kóða fellur ekki eingöngu óunnið hrosshár
heldur einnig hrosshár sem hefur verið þvegið, litað, bleikt, krullað eða unnið á annan hátt

05040000

0505

Þarmar, blöðrur og magar úr dýrum (þó ekki úr fiski), heilt og í Allt: Þar með taldir magar, blöðrur og
stykkjum, nýtt, kælt, fryst, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt
garnir, verkuð, söltuð, þurrkuð eða hituð, úr
dýrum af nautgripakyni, svínum, kindum,
geitfé eða alifuglum
Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi fjöðrum eða dún,
fjaðrir og hlutar af fjöðrum (einnig með jöfnuðum jöðrum) og dúnn,
ekki frekar unnið en hreinsað, sótthreinsað eða varið skemmdum;
duft og úrgangur af fjöðrum eða fjaðrahlutum

Allt, þó ekki skrautfjaðrir sem hafa verið
meðhöndlaðar sérstaklega, meðhöndlaðar
fjaðrir sem ferðamenn taka með sér til eigin
nota eða sendingar með meðhöndluðum
fjöðrum til einstaklinga sem ekki tengjast
iðnaði

Til nr. 0505 telst hvort heldur sem er ómeðhöndlað eða meðhöndlað á eftirfarandi hátt: Einungis hreinsað, sótthreinsað eða varið
skemmdum en ekki unnið á annan hátt eða sett upp

Fiður notað sem tróð; dúnn, óhreinsaðar
fjaðrir eða aðrar fjaðrir
0506

Bein og hornsló, óunnið, fitusneytt, lauslega forunnið (en ekki Þar með talin bein til að framleiða gelatín,
tilskorið), sýrumeðfarið eða gelatínsneytt; duft og úrgangur úr eða kollagen ef þau eru fengin úr skrokkum,
þessum vörum
sem hefur verið slátrað til manneldis, og
beinamjöl til manneldis.
Mælt er fyrir um kröfur varðandi val í X.
kafla VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1774/2002 (bein og beinaafurðir o.s.frv.)

0507

Fílabein, skjaldbökuskeljar, hvalskíði og skíðishár, horn, hreindýra- Mælt er fyrir um kröfur varðandi val að því
horn, hófar og klaufir, neglur, klær og nef, óunnið eða lauslega er varðar veiðiminjagripi í VII. kafla VIII.
forunnið en ekki tilskorið; duft og úrgangur úr þessum vörum
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002.
Þar með taldir meðhöndlaðir veiðiminjagripir af fuglum og hóf- og klaufdýrum, sem
eru eingöngu úr beini, hornum, hófum eða
klaufum, klóm, hjartarhornum, tönnum eða
húðum eða skinnum frá þriðju löndum
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Úr 05100000 Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; spanskflugur; Mælt er fyrir um valkröfur í XI. kafla,
gall, einnig þurrkað;
aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á fóðri,
þ.m.t. gæludýrafóður, og til framleiðslu á
kirtlar og aðrar vörur úr dýraríkinu sem notaðar eru við framleiðslu á
lyfjavörum og öðrum tæknilegum vörum, í
vörum til lækninga, nýjar, kældar, frystar eða á annan hátt varðar til
VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr.
bráðabirgða gegn skemmdum
1774/2002.
Kirtlar, aðrar dýraafurðir og gall falla undir
þennan kóða.
Þurrkaðir kirtlar og vörur teljast til nr. 3501
0511

Vörur úr dýraríkinu, ót.a.; dauð dýr í 1. eða 3. kafla, óhæf til Þar með talið erfðaefni (sæði og fósturvísar)
manneldis
úr dýrum, s.s. dýrum af nautgripakyni,
kindum, geitfé, hestum og svínum.
Þar með taldar eru einnig aukaafurðir úr
dýrum í 1. og 2. flokki

05111000

051191

051199 (10)

05119990

Nautgripasæði

Vörur úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleys- Allar: Þar með talin hrogn til klaks og dauð
dýr. Þar með taldar aukaafurðir úr dýrum til
ingjum; dauð dýr í 3. kafla
framleiðslu á gæludýrafóðri og lyfjum og
öðrum tæknilegum vörum
Sinar; afklippur og áþekkur úrgangur úr óunnum húðum og skinnum Allt

Annað

Allt: Fósturvísar, egg, sæði og erfðaefni,
sem fellur ekki undir nr. 051110 og úr
öðrum tegundum en dýrum af nautgripakyni, teljast til þessa númers.
Þar með taldar aukaafurðir úr dýrum til
framleiðslu á gæludýrafóðri eða á öðrum
tæknilegum vörum.
Þar með taldar býafurðir til að nota í
býflugnarækt. Þar með talin eru einnig dauð
dýr í I. kafla (hundar og kettir).
Þar með talið efni þar sem mikilvægum
eiginleikum hefur ekki verið breytt og ætt
dýrablóð, þó ekki úr fiski, til manneldis

12. kafli: Olíufræ og olíurík aldin; ýmiss konar sáðkorn, fræ og
aldin; plöntur til notkunar í iðnaði og til lyfja; hálmur og fóður

Eingöngu tilteknar plöntuafurðir skulu sæta
heilbrigðiseftirliti
Úr 12130000 Strá og hýði af korni, óunnið, einnig saxað, mulið, pressað eða í Tekur eingöngu til heys og hálms
kögglum
Úr 1214 (90) Fóðurnæpur, beðjur, fóðurrófur, hey, refasmári (alfalfa), smári, Tekur eingöngu til heys og hálms
esparsettur, fóðurkál, úlfabaunir, umfeðmingsgras og áþekkar
fóðurvörur, einnig í kögglum:
Annað

Nr. 1044

SAT-númer

7. nóvember 2011

Lýsing

Flokkun og skýring

15. kafli: Feiti og olíur úr dýra- og jurtaríkinu og klofningsefni
þeirra; unnin matarfeiti; vax úr dýra- eða jurtaríkinu

1.

Til þessa kafla telst ekki:
a) Svínafita eða alifuglafita í nr. 0209
b) Kakaósmjör, feiti eða olía (nr. 1804)
c) Ætar blöndur sem innihalda miðað við þyngd meira en 15% af vörum í nr. 0405 (venjulega 21. kafli)
d) Hamsar (nr. 2301) eða leifar í nr. 2304–2306
2. Til nr. 1518 telst ekki feiti eða olíur eða þættir þeirra, sem aðeins hefur verið mengað, og flokka skal í sama vörulið og
samsvarandi ómenguð feiti og olíur og þættir þeirra
3. Sápufótur, olíufótur og -dreggjar, sterínbik, glyserólbik og ullarfeitibik telst til nr. 1522

Allar olíur fengnar úr dýrum.
Mælt er fyrir um frekari kröfur varðandi val
í reglugerð (EB) nr. 1774/2002, sem hér
segir:
IV. kafli VII. viðauka; brædd fita og
fisklýsi.
XII. kafli VIII. viðauka; brædd fita úr efni í
2. flokki notuð í tengslum við líffituefni.
XIII. kafli VIII. viðauka: fituafleiður.
Til fituafleiðna teljast hreinar afurðir úr fitu
og olíum eftir fyrstu vinnslu, framleiddar
með aðferð sem mælt er fyrir um í III. kafla
VI. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1774/2002. Afleiður, sem eru blandaðar
með öðru efni, eru ekki taldar með
150100

Svínafeiti (þar með talin hreinsuð svínafeiti) (Lard) og alifuglafeiti, Öll
þó ekki vörur í nr. 0209 eða 1503

150200

Fita af dýrum af nautgripaætt, kindum eða geitum, þó ekki vörur í Öll
nr. 1503

150300

Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og tólgarolía, ekki Allt
gert að fleyti, eða unnið á annan hátt

1504

15060000

Feiti og olíur og þættir þeirra, úr fiski eða sjávarspendýrum, einnig Fisklýsi og olíur úr sjávarspendýrum.
hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt
Ýmsar ætar blöndur teljast til 21. kafla
Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra, einnig hreinsað en ekki Mælt er fyrir um aðferð við að framleiða
efnafræðilega umbreytt
óþættaða fitu og olíur og einnig upphaflega
þætti þeirra í III. kafla VI. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1774/2002.
Afleiður, sem eru blandaðar með öðru efni,
eru ekki taldar með
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Til nr. 1516 teljast feiti og olíur úr dýra- og jurtaríkinu sem hefur verið breytt í efnafræðilegu ummyndunarferli á þann hátt sem
getið er hér á eftir en ekki unnin frekar
Til númersins teljast einnig þættir olíu úr jurta- eða dýraríkinu sem hafa verið meðhöndlaðir á svipaðan hátt
Herðing, sem fæst með því að láta vörurnar komast í snertingu við hreint vetni við hæfilegt hitastig og þrýsting og með hvata
(yfirleitt fíngert nikkel), hækkar bræðslumark feiti og eykur þykkt olíu vegna þess að þá umbreytast ómettuð glýseríð í mettuð
glýseríð sem hafa hærra bræðslumark

151610

Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, hert að fullu Eingöngu fita og olíur úr dýrum. Afleiður
eða að hluta, víxlesterað, enduresterað eða elaídínerað, einnig sem eru blandaðar með öðru efni falla ekki
hreinsað en ekki frekar unnið
undir heilbrigðiseftirlit með dýraafurðum.
Að því er varðar heilbrigðiseftirlit teljast til
fituafleiðna hreinar afurðir sem fást úr fitu
og olíum eftir fyrstu vinnslu, framleiddar
með aðferð sem mælt er fyrir um í III. kafla
VI. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1774/2002

Úr 151800

Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, soðið, oxað,
vatnssneytt, brennisteinsborið, blásið, fjölliðað með hita í lofttómi
eða í eðalgasi eða umbreytt með öðrum hætti, þó ekki það sem er í
nr. 1516; blöndur eða framleiðsla, ekki til manneldis úr feiti eða
olíum dýra- eða jurtaríkisins eða úr þáttum úr mismunandi feiti eða
olíum þessa kafla, ót.a.

Eingöngu fita og olíur úr dýrum
Eingöngu brædd fita.
Fituafleiður framleiddar með aðferð sem
mælt er fyrir um í III. kafla VI. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1774/2002.
Afleiður sem eru blandaðar með öðru efni
eru ekki taldar með

151800 (91)

Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, soðið, oxað, Eingöngu feiti og olíur úr dýraríkinu
vatnssneytt, brennisteinsborið, blásið, fjölliðað með hita í lofttómi Mælt erfyrir um valkröfur í XIII. kafla VIII.
eða í eðalgasi eða umbreytt með öðrum hætti, þó ekki það sem er í
viðauka (að því er varðar fituafleiður) og
nr. 1516
XII. kafla VIII. viðauka, að því er varðar
brædda fitu úr efni í 2. flokki til vinnslu
lífefna, við reglugerð (EB) nr. 1774/2002

151800 (95)

Blöndur eða framleiðsla, ekki til manneldis, úr feiti eða olíum dýra- Blöndur úr fitu og olíu úr dýrum
eða jurtaríkisins og þáttum þeirra

152190 (91)

Óunnið býflugnavax og annað skordýravax, einnig hreinsað

Býflugnavax, í tæknilegum tilgangi.
Mælt er fyrir um frekari kröfur um val í IX.
kafla, býræktarafurðir, í VIII. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1774/2002

152190 (99)

Annað

Býafurðir til býflugnaræktar.
Mælt er fyrir um frekari kröfur um val í IX.
kafla, býræktarafurðir, í VIII. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1774/2002.
Býræktarafurðir, aðrar en býflugnaafurðir til
býflugnaræktar, skulu lagðar fram samkvæmt kóða 051199 „Annað“
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16. kafli: Framleiðsla úr kjöti, fiski eða krabbadýrum,
lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum:
1. Til þessa kafla telst ekki kjöt, hlutar af dýrum, fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum sem hefur
verið unnið eða varið skemmdum á þann hátt er um getur í 2. eða 3. kafla eða í nr. 0504
2. Matvæli teljast til þessa kafla ef þau innihalda meira en 20%, miðað við þyngd, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, blóði, fiski
eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, eða hvers konar samsetningu þeirra. Þegar í lögun eru tvær eða
fleiri framangreindra vara skal flokka þær í þann vörulið 16. kafla sem svarar til þess efnisþáttar eða efnisþátta sem mest er af
miðað við þyngd. Þessar reglur gilda ekki um fylltar vörur í nr. 1902 eða framleiðslu í nr. 2103 eða 2104
Þessi kafli nær yfir samsettar afurðir sem
innihalda unna dýraafurð
160100

1602

Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði; Þar með talið kjöt, varið skemmdum, í
matvæli gerð aðallega úr þessum vörum
mismunandi formum
Annað kjöt, hlutar af dýrum eða blóð, unnið eða varið skemmdum

Þar með talið kjöt, varið skemmdum, í
mismunandi formum

160300

Kjarnar og safar úr kjöti, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða Allt: Þar með talið súrími, prótínhlaup úr
öðrum vatnahryggleysingjum
fiski, kælt eða fryst

1604

Fiskur, unninn eða varinn skemmdum; styrjuhrogn og eftirlíkingar Allt: Tilbúnir réttir, soðnir eða forsoðnir,
þeirra; fiskur, heill eða í hlutum en ekki hakkaður
sem innihalda lindýr eða fisk.
Þar með talinn niðursoðinn fiskur og
niðursoðinn kavíar í loftþéttum ílátum.
Fiskafurðir blandaðar pasta teljast til nr.
1902

1605

Krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar, unnin eða varin Allt: Til þessa númers teljast sniglar,
skemmdum
fullunnir eða unnir að hluta.
Þar með talin niðursoðin krabbadýr eða
aðrir vatnahryggleysingjar
17. kafli: Sykur og sætindi

Til þessa kafla telst ekki kemískt hreinn sykur (þó ekki súkrósi, laktósi, maltósi, glúkósi og frúktósi)

17021100

Laktósi og laktósasýróp, sem inniheldur, miðað við þyngd þurrefnis,
99% eða meira af laktósa og nefndur er vatnsfrír laktósi
19. kafli: Framleiðsla úr korni, fínmöluðu mjöli,
sterkju eða mjólk; sætabrauð

Til þessa kafla teljast ekki matvæli sem innihalda meira en 20% miðað við þyngd, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, blóði, fiski
eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða hvers konar samsetning þeirra (16. kafli), að undanskildum
vörum með fyllingu í nr. 1902
Þessi kafli nær yfir samsettar afurðir sem
innihalda unnar dýraafurð
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Maltkjarni, framleiðsla úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, klíðislausu Tilbúnir réttir teljast til 16. og 21. kafla
korni, sterkju eða maltkjarna, sem ekki inniheldur kakaó eða
inniheldur minna en 40% miðað við þyngd af kakaói reiknað út
frá algerlega fitusneyddum grunni, ót. a; matvæli úr vörum í nr.
0401-0404 sem ekki innihalda kakaó eða innihalda minna en 5%,
miðað við þyngd, af kakaói reiknað út frá algerlega fitusneyddum
grunni, ót.a.
Pasta, einnig soðið eða fyllt (með kjöti eða öðrum efnum) eða Þar með taldir tilbúnir réttir, soðnir eða
unnið á annan hátt, svo sem spaghettí, makkarónur, núðlur, forsoðnir, sem innihalda dýraafurðir
lasagne, gnocchi, ravíólí, kannellóní, couscous, einnig unnið

190220 (10)

Inniheldur meira en 20% miðað við þyngd af fiski, krabbadýrum, Allt
lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum

190220 (30)

Inniheldur meira en 20% miðað við þyngd af pylsum o.þ.h., af Allt
kjöti og ætum hlutum úr dýrum, þ.m.t. feiti af hvaða tegund eða
uppruna sem er

190220 (91)

Soðið

Allt

190220 (99)

Annað [annað fyllt pasta, ósoðið].

Allt

Sætabrauð

Þar með talin matvæli sem innihalda kjöt

Úr 1905

20. kafli: Framleiðsla úr matjurtum, ávöxtum, hnetum
eða öðrum plöntuhlutum
Til þessa kafla teljast ekki matvæli sem innihalda meira en 20%, miðað við þyngd, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, blóði, fiski
eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, eða hvers konar samsetningu þeirra (16. kafli)
Úr 2004

Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með Þessi kafli nær yfir samsettar afurðir sem
ediki eða ediksýru, frystar, þó ekki vörur í nr. 2006
innihalda unna dýraafurð.
Þar með talin matvæli sem innihalda kjöt

Úr 2005

Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með Þar með talin matvæli sem innihalda kjöt
ediki eða ediksýru, ófrystar, þó ekki vörur í nr. 2006
21. kafli: Ýmis matvælaframleiðsla

1. Til þessa kafla teljast ekki matvæli, önnur en vörur sem lýst er í nr. 2103 eða 2104, sem innihalda meira en 20%, miðað við
þyngd, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, blóði, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, eða
hvers konar samsetningu þeirra (16. kafli)
2. Sem jafnblönduð samsett matvæli í nr. 2104 telst framleiðsla úr fínlegri jafnblöndu tveggja eða fleiri undirstöðuefnisþátta, t.d.
kjöts, fisks, matjurta eða ávaxta, í smásöluumbúðum til nota sem barnamatur eða sjúkrafæða, í umbúðum að nettóinnihaldi
250 g eða minna. Þegar skýrgreiningu þessari er beitt skal ekkert tillit tekið til efnisþátta sem settir eru í litlu magni í blönduna
til bragðbætis, varnar skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í slíkri framleiðslu mega einnig vera sýnilegar agnir efnisþátta í litlu
magni
Þessi kafli nær yfir samsettar afurðir sem
innihalda unna dýraafurð
Úr 2103 (90 90) Sósur og framleiðsla í þær, blönduð bragðefni og blönduð Þar með talin matvæli sem innihalda kjöt
bragðbætiefni, mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, og unninn
mustarður
Annað
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Lýsing

Flokkun og skýring

Súpur og seyði og framleiðsla í það; jafnblönduð samsett matvæli

Þar með talin þau matvæli sem innihalda
kjöt eða afurðir úr dýraríkinu, í samræmi
við þessa ákvörðun

Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi

Þar með talin þau matvæli sem innihalda
unna mjólk, í samræmi við þessa ákvörðun

Matvæli, ót.a.

Þar með talin þau matvæli sem innihalda
kjöt eða afurðir úr dýraríkinu, í samræmi
við þessa ákvörðun

Prótínseyði og textúruð prótínefni

Þar með talin þau matvæli sem innihalda
afurðir úr dýraríkinu, í samræmi við þessa
ákvörðun

210690 (10)

Ostafondú

Allt

210690 (98)

Annað

Þar með talin þau matvæli sem innihalda
kjöt eða afurðir úr dýraríkinu, í samræmi
við þessa ákvörðun

Úr 210500

Úr 2106

Úr 210610

23. kafli: Leifar og úrgangur frá matvælaframleiðslu;
unnið skepnufóður

Til nr. 2309 teljast vörur notaðar til dýraeldis, ót.a., sem fengnar eru með vinnslu efna úr jurta- eða dýraríkinu að því marki að þær
hafa glatað megineinkennum hins upprunalega efnis, þó ekki jurtaúrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir slíkrar vinnslu

2301

Mjöl, fínmalað eða grófmalað, og kögglar, úr kjöti, hlutum af Þar með talið unnið dýraprótín, ekki til
dýrum, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatna- manneldis. Kjöt- og beinamjöl, fjaðramjöl,
hryggleysingjum, óhæft til manneldis, hamsar
þurrkaðir hamsar, allt óhæft til manneldis.
Mælt er fyrir um kröfur varðandi val að því
er varðar unnið dýraprótín í II. kafla VII.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002

Úr 2309

Framleiðsla til dýraeldis

Þar með talið gæludýrafóður, nagbein og
mjölblöndur.
Mælt er fyrir um kröfur varðandi val að því
er varðar gæludýrafóður og nagbein í II.
kafla VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1774/2002

230910

Hunda- og kattafóður í smásöluumbúðum

Allt
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230990

Annað

230990 (99)

Annað

Flokkun og skýring

Þar með talinn broddur og mjólk í fljótandi
formi, ekki til manneldis, og afurðir sem
Til þessa númers teljast vörur sem innihalda leysanleg efni úr fiski
innihalda mjólk, ekki til manneldis
eða sjávarspendýrum, mjólkurafurðum eða öðrum sykrum
Þar með taldar eggjaafurðir, ekki til manneldis, og aðrar unnar afurðir úr dýraríkinu,
ekki til manneldis.
Vörur til notkunar í dýrafóður, þ.m.t. mjölblöndur (s.s. úr hófum og klaufum og
hornum o.s.frv.).
Mælt er fyrir um kröfur varðandi val að því
er varðar eggjaafurðir í X. kafla VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002
28. kafli: Vörur til efnaiðnaðar og tengds iðnaðar

Úr 2835

Fosfínöt (hypófosfit), fosfónöt (fosfit) og fosföt; fjölfosföt, einnig Eingöngu tiltekin kalsíumfosföt skulu háð
eftirliti
kemískt skýrgreind

2835 (25)

Kalsíumvetnisortófosfat (díkalsíumfosfat)

Mælt er fyrir um kröfur varðandi val að því
er varðar tvíkalsíumfosfat, í VII. kafla VIII.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002

2835 (26)

Önnur kalsíumfosföt

Mælt er fyrir um kröfur varðandi val að því
er varðar þríkalsíumfosfat, í VII. kafla VIII.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002

30. kafli: Vörur til lækninga

Fullunnin lyf falla ekki undir heilbrigðislöggjöf um dýr og dýraafurðir að því er
varðar innflutning. Milliafurðir úr efni í 3.
flokki sem eru ætlaðar til tæknilegrar notkunar í lækningatækjum, búnaði til greiningar í glasi, í prófefni á rannsóknarstofum
og í snyrtivörur, eru meðtaldar
3001

3001 (10)

Kirtlar og önnur líffæri til lækninga, þurrkað, einnig í duftformi; Þar með talið: eingöngu efni úr dýrum.
kjarnar til lækninga, úr kirtlum eða öðrum líffærum eða úr seyti Sjá kröfur varðandi val í reglugerð (EB) nr.
þeirra; heparín og sölt þess, önnur efni úr mönnum eða dýrum
1774/2002: IV. kafli VIII. viðauka, blóð og
framleidd til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ót.a.
blóðafurðir í tæknilegar vörur, þó ekki sermi
úr dýrum af hestaætt, og XI. kafli VIII.
viðauka, aukaafurðir úr dýrum til framleiðslu á fóðri, þ.m.t. gæludýrafóður, og til
framleiðslu á tæknilegum vörum, þó ekki
milliafurðir sem um getur í 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 2007/2006
Kirtlar eða önnur líffæri, þurrkað, einnig í duftformi

3001 (20 90) Kjarnar úr kirtlum eða öðrum líffærum eða seyti þeirra, annað

Eingöngu afurðir úr dýraríkinu
Eingöngu afurðir úr dýraríkinu
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3002 (10 10)

Lýsing

Flokkun og skýring

Mannsblóð; dýrablóð framleitt til lækninga, varnar gegn Eingöngu afurðir úr dýraríkinu
sjúkdómum eða sjúkdómsgreiningar; mótsermi og aðrir
blóðþættir og umbreyttar ónæmisfræðilegar vörur, einnig
fengnar með líftæknifræðilegum aðferðum; bóluefni, toxín,
ræktaðar örverur (þó ekki ger) og áþekkar vörur

Mótsermi og aðrir blóðþættir og umbreyttar ónæmisfræðilegar Eingöngu mótsermi úr dýraríkinu.
vörur, einnig fengnar með líftæknifræðilegum aðferðum
Að undanskildum unnum lyfjum og fullunnum vörum til neytenda.
Í nr. 3002 eru kröfur varðandi val þær sömu
og fyrir aukaafurðir úr dýrum sem falla
undir reglugerð 1774/2002 í:
III. kafla VII. viðauka (blóðafurðir);
VI. kafla VIII. viðauka (blóð og blóðafurðir
í tæknilegar vörur);
V. kafla, VIII. viðauka (sermi úr dýrum af
hestaætt)

3002 (10 99)

Blóðrauði, blóðglóbúlín og sermiglóbúlín: Annað

3002 (90 30)

Dýrablóð, framleitt til lækninga, varnar gegn sjúkdómum eða
greiningar

Eingöngu efni sem fæst úr dýrum

Úr 3002 (90 50)

Ræktaðar örverur

Sýklar og ræktun með sýklum

Úr 3002 (90 90)

Annað

Sýklar og ræktun með sýklum

31. kafli: Áburður

Til þessa kafla telst ekki dýrablóð í nr. 0511

Úr 3101 0000

Áburður úr dýraríkinu, einnig blandaður saman eða kemískt Eingöngu afurðir úr dýrum í óblönduðu
unninn; áburður framleiddur með blöndun eða kemískri vinnslu formi. Þar með talinn húsdýraáburður en að
afurða úr dýra- eða jurtaríkinu
undanskildum blöndum af húsdýraáburði og
tilbúnum áburði.
Mælt er fyrir um kröfur varðandi val að því
er varðar unninn húsdýraáburð eða unnar
afurðir úrhúsdýraáburði í III. kafla VIII.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002
35. kafli: Albúmínkennd efni; umbreytt sterkja; lím; ensím

Úr 3501

Kaseín, kaseínöt og aðrar kaseínafleiður; kaseínlím

Kasín til manneldis eða til notkunar í
dýrafóður. Mælt er fyrir um kröfur varðandi
val að því er varðar mjólk, mjólkurafurðir
og brodd, ekki til manneldis, í reglugerð
(EB) nr. 1774/2002
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Lýsing

Flokkun og skýring

Albúmín (þar með talið kirni tveggja eða fleiri mysuprótína sem Þar með taldar afurðir úr eggjum og mjólk,
innihalda miðað við þyngd þurrefnis meira en 80% af mysu- einnig til manneldis (þ.m.t. í dýrafóður) eins
prótínum), albúmínöt og aðrar albúmínafleiður
og tilgreint er hér á eftir.
Eggjaafurðir og mjólkurafurðir og unnar
afurðir til manneldis eins og þær eru skilgreindar í I. viðauka við reglugerð (EB) nr.
853/2004.
Mælt er fyrir um kröfur varðandi val að því
er varðar eggjaafurðir, ekki til manneldis, í
reglugerð (EB) nr. 1774/2002. Mælt er fyrir
um kröfur varðandi val að því er varðar
mjólk, mjólkurafurðir og brodd, ekki til
manneldis, í V. kafla VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1774/2002

Úr 350300

Gelatín (þar með talið gelatín í rétthyrndum [þar með talið ferningslaga] þynnum, einnig yfirborðsunnið eða litað) og gelatínafleiður, fiskilím; annað lím úr dýraríkinu, þó ekki kaseínlím í nr.
3501

Gelatín til manneldis og fyrir matvælaiðnaðinn. Gelatín í nr. 9602 (tóm hylki) er
undanskilið heilbrigðiseftirliti með dýraafurðum.
Mælt er fyrir um kröfur varðandi val að því
er varðar gelatín og vatnsrofið prótín, ekki
til manneldis, í VI. kafla VII. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1774/2002

Úr 35040000

Peptón og afleiður þeirra; önnur prótínefni og afleiður þeirra, ót.a.; Kollagen og vatnsrofin prótín.
duft úr húðum, einnig krómunnið
Mælt er fyrir um kröfur varðandi val að því
er varðar gelatín og vatnsrofið prótín í VI.
kafla VII. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1774/2002.
Þar með taldar kollagenafurðir, að stofni til
úr prótíni, sem eru unnar úr húðum,
skinnum og sinum dýra, þ.m.t. bein þegar
um er að ræða svín, alifugla og fisk.
Þar með talin vatnsrofin prótín sem samanstanda af fjölpeptíðum, peptíðum eða
amínósýrum og blöndum úr þeim sem falla
til við vatnsrof aukaafurða úr dýrum.
Þar með taldar allar aukaafurðir mjólkur til
manneldis

Úr 3507

35071000

Ensím; unnin ensím, ót.a.

Rennet og kirni þess

Rennet og kirni þess, til manneldis
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Flokkun og skýring

41. kafli: Óunnar húðir og skinn (þó ekki loðskinn) og leður

Húðir og skinn af hóf- og klaufdýrum og
fuglum teljast eingöngu til nr. 4101, 4102
og 4103.
Mælt er fyrir um frekari kröfur varðandi val
að því er varðar húðir og skinn í VI. kafla
VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1774/2002
Óunnar húðir og skinn af dýrum nautgripa- (þar með taldir
vísundar) eða hrossaættar (nýtt, eða saltað, þurrkað, kalkað,
pæklað eða varið skemmdum á annan hátt til geymslu, en ekki
sútað, verkað sem bókfell eða frekar unnið), einnig hárlaust eða
klofið

Heilbrigðiseftirlit með dýraafurðum tekur
eingöngu til nýrra, kældra eða verkaðra
húða.

4102

Óunnin skinn af sauðfé (nýtt, eða saltað, þurrkað, kalkað, pæklað
eða varið skemmdum á annan hátt, en ekki sútað, verkað sem
bókfell eða frekar unnið), einnig með ull eða klofið, þó ekki það
sem undan er skilið samkvæmt c-lið 1. athugasemdar við þennan
kafla

Gildir eingöngu um nýjar, kældar eða verkaðar húðir. Þar með taldar húðir, þurrkaðar,
þurrsaltaðar, blautsaltaðar eða varðar
skemmdum á annan hátt en með sútun

4103

Aðrar óunnar húðir og skinn (nýtt, eða saltað, þurrkað, kalkað,
pæklað eða varið skemmdum á annan hátt, en ekki sútað, verkað
sem bókfell eða frekar unnið), einnig hárlaust eða klofið, þó ekki
það sem undan er skilið samkvæmt b- eða c-lið 1. athugasemdar
við þennan kafla

Þar með taldar eingöngu nýjar, kældar eða
verkaðar húðir.

4101

Þar með taldar húðir, þurrkaðar, þurrsaltaðar, blautsaltaðar eða varðar skemmdum á
annan hátt en með sútun

Þar með taldar húðir og skinn af fuglum eða
fiskum og hugsanlega veiðiminjagripir

42. kafli: Vörur úr leðri; reiðtygi og aktygi, ferðabúnaður,
handtöskur og áþekkar hirslur; vörur úr dýraþörmum
(þó ekki silkiormaþörmum)

1.

Til þessa kafla telst (m.a.) ekki eftirfarandi í þágu heilbrigðiseftirlits með dýrum og dýraafurðum:
a) Dauðhreinsað girni til læknisaðgerða eða áþekkt dauðhreinsað seymi (nr. 3006)
b) Strengir, skinn fyrir trumbur eða þess háttar eða aðrir hljóðfærahlutar (nr. 9209)

42050000

Úr 4206

Vörur úr leðri eða samsettu leðri

Þar með talið efni til framleiðslu á nagbeinum

Vörur úr þörmum (þó ekki silkiormaþörmum), gullsláttarhimnum, Þar með talið er einnig efni til framleiðslu á
blöðrum eða sinum
nagbeinum

43. kafli: Loðskinn og loðskinnsgervi; framleiðsla úr þeim

1. Hvarvetna í tollskránni er með loðskinnum, þó ekki óunnum loðskinnum í nr. 4301, átt við hvers konar dýrahúðir eða
dýraskinn sem hafa verið sútuð eða verkuð með hárum eða ull á.
2. Til þessa kafla telst ekki:
a) Fuglshamir eða hlutar af fuglshömum með tilheyrandi fjöðrum eða dún (nr. 0505 eða 6701)
b) Óunnar húðir eða skinn, með hárum eða ull á, í 41. kafla (sbr. c-lið 1. athugasemdar við þann kafla)
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Úr 4301

Óunnin loðskinn (þar með talið hausar, skott, skæklar og aðrir Eingöngu af fuglum eða hóf- og klaufdýrum
hlutar eða afskurður, nothæft til feldskurðar), þó ekki óunnar húðir
eða skinn í nr. 4101, 4102 eða 4103

4301 (30 00)

Eftirtalin lambaskinn: astrakan, breiðdindil, karakúl, persían og
áþekk lambaskinn, skinn af indverskum, kínverskum,
mongólskum eða tíbeskum lömbum, heil, einnig með haus, dindli
eða skæklum

Mælt er fyrir um frekari kröfur varðandi val
að því er varðar húðir og skinn af hóf- og
klaufdýrum í VI. kafla VIII. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1774/2002

4301 (80 80)

Annað

Eingöngu af fuglum eða hóf- og klaufdýrum

4301 (90 00)

Hausar, skott, skæklar og aðrir hlutar eða afskurður, nothæft til
feldskurðar

51. kafli: Ull, fíngert eða grófgert dýrahár,
hrosshársgarn og ofinn dúkur

a) Með ull er átt við náttúrlegar trefjar sem vaxa á sauðfé
b) Með fíngerðu dýrahári er átt við hár af alpaka, lama, vikuna, úlfalda, yakuxa, angórageit, tíbetgeit, kashmírgeit eða
áþekkum geitum (þó ekki hinni venjulegu geit), kanínu (þ.m.t. angórakanínu), héra, bifur, bifurrottu og bísamrottu
c) Með grófgerðu dýrahári er átt við hár af dýrum sem ekki er getið um hér að ofan, þó ekki hár og burstir til burstagerðar (nr.
0502) og hrosshár (nr. 0503)

Í nr. 0501–0503. Mælt er fyrir um frekari
kröfur varðandi val að því er varðar ull,
svínsburstir, fjaðrir og hluta fjaðra í VIII.
kafla VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1774/2002.
„Óunnið“ er samkvæmt skilgreiningu á viðkomandi afurð í I. viðauka við ofangreinda
reglugerð (EB) nr. 1774/2002
5101

Ull, hvorki kembd né greidd

Óunnin ull

5102

Fíngert eða grófgert dýrahár, hvorki kembt né greitt

Óunnið hár

Úr 5103

5103 (10 10)

Úrgangur úr ull eða fíngerðu eða grófgerðu dýrahári, þ.m.t. Óunnin ull
garnúrgangur, þó ekki tætt hráefni
Ekki kolhreinsaðar afkembur úr ull

Óunnin ull

95. kafli: Leikföng, leikspil og íþróttabúnaður;
hlutar og fylgihlutir til þessara vara
Úr 9508

Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir skemmti- Hringleikahús og dýrasöfn með lifandi
garða; farandhringleikahús og faranddýrasöfn; farandleikhús
dýrum

950810

Farandhringleikahús og faranddýrasöfn

Hringleikahús og dýrasöfn með lifandi
dýrum
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Lýsing

Flokkun og skýring

97. kafli: Listaverk, safnmunir og forngripir

Úr 97050000

Dýrafræðileg, grasafræðileg, bergfræðileg, líffærafræðileg, Eingöngu afurðir úr dýrum.
söguleg, fornfræðileg, steingervingafræðileg, þjóðfræðileg eða Mælt er fyrir um frekari kröfur varðandi val
myntfræðileg söfn og safnmunir
að því er varðar veiðiminjagripi í VII. kafla
VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1774/2002.
Að undanskildum veiðiminjagripum af hófog klaufdýrum og fuglum, sem hafa verið
uppstoppaðir til fulls þannig að tryggt sé að
þeir varðveitist við stofuhita, og veiðiminjagripir af öðrum tegundum en hóf- og klaufdýrum og fuglum (einnig meðhöndlaðir)

II. hluti
Matvæli, sem eiga ekki að sæta heilbrigðiseftirliti samkvæmt tilskipun 97/78/EB, í samræmi við
b-lið 1. mgr. 6. gr. þessarar ákvörðunar.
Kex
Brauð
Kökur
Súkkulaði
Sælgæti (þ.m.t. brjóstsykur)
Ófyllt gelatínhylki
Fæðubótarefni í neytendapakkningum, sem innihalda lítið magn af dýraafurðum og þau sem
innihalda glúkósamín, kondróítín eða kítósan.
Kjötkraftur og kjötþykkni.
Ólífur, fylltar með fiski.
Pasta og núðlur, hvorki blönduð með kjötafurðum né fyllt með þeim.
Súpukraftur og bragðefni í neytendaumbúðum sem innihalda kjötkraft, kjötþykkni, dýrafitu
eða fisklýsi, fiskduft eða fiskkraft.
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VIÐAUKI G

IV. VIÐAUKI
Yfirlýsing skv. 2. mgr. 14. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. …/2008 frá 29. september 2008 um að koma á
fót kerfi innan bandalagsins til að fyrirbyggja, hindra og uppræta, ólöglegar, óskráðar og eftirlitslausar veiðar.
Ég staðfesti að eftirfarandi unnar fiskafurðir: ... (vörulýsing og númer skv. sameinuðu tollnafnaskránni)
voru fengnar úr afla sem fluttur var inn með eftirfarandi aflavottorði/aflavottorðum:
Númer
aflavottorðs

Nafn/nöfn
og fáni/fánar
skips/skipa

Staðfestingardagur/
dagar

Lýsing afla

Heildarlöndunarþyngd (kg)

Unninn
afli
(kg)

Unnin
fiskafurð
(kg)

Nafn og heimilisfang vinnslustöðvar:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Nafn og heimilisfang útflytjanda (ef annar en vinnslustöð):
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Samþykkisnúmer vinnslustöðvar:
.....................................................
Númer og dagsetning heilbrigðisvottorðs:
.....................................................
Ábyrgðamaður
vinnslustöðvar:

Undirskrift:

Dagsetning:

Staður:

Staðfesting lögbærs stjórnvalds:
.....................................................
Embættismaður:

Undirskrift og stimpill:

Dagsetning:

Staður

Nr. 1044

7. nóvember 2011

__________
B-deild – Útgáfud.: 7. nóvember 2011

