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REGLUGERÐ
um (2.) breytingu á reglugerð nr. 835/2010 um gildistöku reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar aukið,
opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum,
sem eru ekki úr dýraríkinu.
1. gr.
Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í II. kafla I. viðauka og XII.
kafla II. viðauka skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. og II. viðauka,
bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES
nefndarinnar nr. 134/2007, frá 26. október 2007, öðlast eftirfarandi ESB-gerð gildi hér á landi:
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 323/2014 frá 28. mars 2014 um
breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 669/2009 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með
innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum sem eru ekki úr dýraríkinu.
2. gr.
Ofangreind reglugerð framkvæmdastjórnarinnar er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.
3. gr.
Matvælastofnun fer með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar vegna matvæla
eftirlits sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.
Matvælastofnun fer með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar vegna fóðureftirlits
sé framfylgt í samræmi við lög nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru.
4. gr.
Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a – 30. gr. e og 31. gr. laga nr.
93/1995 um matvæli, með síðari breytingum eða 9. gr. og 9. gr. a – 9. gr. e laga nr. 22/1994 um
eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, með síðari breytingum.
5. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli og 7. gr. laga
nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru.
6. gr.
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 22. september 2014.
F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
Ólafur Friðriksson.
Eggert Ólafsson.

Nr. 871

22. september 2014

Fylgiskjal.
FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 323/2014
frá 28. mars 2014
um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 669/2009 um framkvæmd reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með
innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum sem eru ekki úr dýraríkinu

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög
um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt (1), einkum 5. mgr. 15. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 (2) er mælt fyrir um reglur varðandi aukið opinbert eftirlit með
innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu og eru skráð í I. viðauka við reglugerðina (hér á eftir nefnd
skráin), á komustöðum á yfirráðasvæðunum sem um getur í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004.

2)

Í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 669/2009 er kveðið á um að skráin skuli endurskoðuð með reglulegu millibili og a.m.k.
ársfjórðungslega, með tilliti til a.m.k þeirra upplýsinga sem um getur í þeirri grein.

3)

Tíðni og mikilvægi matvælaatvika, sem eru tilkynnt í gegnum hraðviðvörunarkerfið fyrir matvæli og fóður, niðurstöður
eftirlitsheimsókna til þriðju landa á vegum Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofunnar sem og ársfjórðungslegar skýrslur um
vörusendingar af fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem aðildarríkin leggja fyrir framkvæmdastjórnina í samræmi
við 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 669/2009, benda til þess að breyta skuli skránni.

4)

Einkum benda viðeigandi upplýsingar, í tengslum við vörusendingar af betellaufum sem eru upprunnin á Indlandi og í Taílandi,
ensím sem eru upprunnin á Indlandi, jarðhnetur og afleiddar afurðir sem upprunnar eru í Súdan og vínviðarlauf sem upprunnin
eru í Tyrklandi, til þess að ný áhætta sé komin fram sem gefur tilefni til þess að innleiða aukið opinbert eftirlit. Því ætti að bæta
við færslum varðandi þessar sendingar í skrána.

5)

Skránni skal að auki breytt með því að fella brott færslur fyrir vörur sem teljast samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum, þegar á
heildina er litið, uppfylla viðeigandi öryggiskröfur, sem kveðið er á um í löggjöf Sambandsins, á fullnægjandi hátt og af þessum
sökum er aukið opinbert eftirlit með þeim ekki lengur réttlætanlegt. Því ber að fella brott færsluna í skránni varðandi þurrkaðar
núðlur frá Kína.

6)

Aðildarríkin beindu þeim tilmælum til framkvæmdastjórnarinnar að þörf væri á að tilgreina að færslur fyrir innflutning á
kryddjurtum frá Marokkó, Taílandi og Víetnam, okru frá Víetnam og paprikum frá Taílandi og Víetnam nái einnig yfir kældar
vörur. Til glöggvunar á löggjöf Sambandsins er einnig nauðsynlegt að setja útskýringu í skrána varðandi færslur fyrir
innflutning á appelsínum og jarðarberjum frá Egyptalandi og ertum og baunum frá Kenía.

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 frá 24. júlí 2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 að því er varðar
aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu, og um breytingu á ákvörðun 2006/504/EB (Stjtíð. ESB L 194,
25.7.2009, bls. 11).
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7)

Ennfremur er þörf á breytingum í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 669/2009, einkum til að tryggja að samræmda
innflutningsskjalið endurspegli ákvæðin um frekari flutning sem sett eru fram í 8. gr. reglugerðarinnar. Einnig er þörf á frekari
tæknilegum breytingum á leiðbeiningunum með samræmda innflutningsskjalinu.

8)

Til að tryggja samræmi og gagnsæi þykir rétt að skipta út I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 669/2009.

9)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 669/2009 til samræmis við það.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og heilbrigði
dýra.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Í stað I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 669/2009 komi textinn í viðaukanum við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. apríl 2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 28. mars 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
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VIÐAUKI

„I. VIÐAUKI
Fóður og matvæli sem eru ekki úr dýraríkinu og falla undir aukið opinbert eftirlit á tilnefndum komustað
Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

Þurrkaðar þrúgur (vínber)

SN-númer(1)

TARIC
undir
skipting

080620

Upprunaland

Hætta

Tíðni skoðana á
ástandi og sannpróf
unar auðkenna (%)

Afganistan (AF)

Okratoxín A

50

Brasilía (BR)

Aflatoxín

10

Kína (CN)

Nóróveira og lifrarbólga A

5

(Matvæli)
— Jarðhnetur, í skurn

— 12024100

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 12024200

— Hnetusmjör

— 20081110

— Jarðhnetur, unnar eða
rotvarðar á annan hátt

— 20081191

(Fóður og matvæli)

Jarðarber (frosin)

20081196
20081198
081110

(Matvæli)
Brassica oleracea

úr 07049090

40

Kína (CN)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (3)

20

úr 08054000

31, 39

Kína (CN)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (4)

20

Kína (CN)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (5)

10

Dóminíska
lýðveldið (DO)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (6)

10

(annað ætt kál,
kínaspergilkál) (2)
(Matvæli — fersk eða kæld)

Pómelónur
(Matvæli — fersk)

Te, einnig bragðbætt

0902

(Matvæli)

— Eggaldin

— 07093000

72

úr 07108095
— Beiskjugúrka
(Momordica charantia)
(Matvæli — ferskt, kælt eða

— úr 07099990

70

úr 07108095

70
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SN-númer(1)

TARIC
undir
skipting

Upprunaland

Hætta

Tíðni skoðana á
ástandi og sannpróf
unar auðkenna (%)

frosið grænmeti)
— Spergilbaunir
(Vigna unguiculata spp.
sesquipedalis)

— úr 07082000

10

úr 07102200

10

— Paprikur (sætar og aðrar
en sætar) (Capsicum
spp.)

— 07096010

(Matvæli — ferskt, kælt eða
frosið grænmeti)

— 07108051

— Appelsínur (ferskar eða
þurrkaðar)

— 08051020

— Jarðarber (fersk)

— 08101000

Dóminíska
lýðveldið (DO)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (6)

20

Egyptaland (EG)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (7)

10

Egyptaland (EG)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (8)

10

Indland (IN)

Salmonella (9)

10

Indland (IN)

Aflatoxín

10

20

úr 07096099

20

úr 07108059

08051080

(Matvæli)

Paprikur (sætar og aðrar en
sætar) (Capsicum spp.)

07096010

(Matvæli — fersk, kæld eða
fryst)

07108051

Betellauf (Piper betle L.)

úr 14049000

20

úr 07096099

20

úr 07108059

10

(Matvæli)

—Capsicum annuum, heil

— 09042110

—Capsicum annuum, mulin
eða möluð

— úr 09042200

— Þurrkuð aldin af
ættkvíslinni Capsicum,
heil, önnur en paprika
(Capsicum annuum)

— 09042190

— Karrí (eldpiparafurðir)

— 09109105

10
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SN-númer(1)

TARIC
undir
skipting

Upprunaland

Hætta

Tíðni skoðana á
ástandi og sannpróf
unar auðkenna (%)

— 09081100
09081200

(Matvæli — þurrkað krydd)

Ensím, unnin ensím

3507

Indland (IN)

Klóramfenikól

50

Indónesía (ID)

Aflatoxín

20

Kenía (KE)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (10)

10

Marokkó (MA)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (11)

10

Nígería (NG)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (12)

50

(Fóður og matvæli)

— Múskat
(Myristica fragrans)

— 09081100
09081200

(Matvæli — þurrkað krydd)

— Ertur með fræbelg (með
hýði)

— úr 07081000

40

— Baunir með fræbelg
(með hýði)

— úr 07082000

40

úr 12119086

30

(Matvæli — fersk eða kæld)

Minta
(Matvæli — ferskar eða
kældar kryddjurtir)

Þurrkaðar baunir

07133900

(Matvæli)

Vatnsmelónufræ (Egusi,
Citrullus lanatus) og
afleiddar afurðir
(Matvæli)

úr 12077000

10

úr 11063090

30

úr 20089999

50

— Jarðhnetur, í skurn

— 12024100

— Jarðhnetur, skurnlausar

— 12024200

— Hnetusmjör

— 20081110

Síerra Leóne (SL) Aflatoxín

50

Súdan (SD)

50

Aflatoxín
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SN-númer(1)

TARIC
undir
skipting

Upprunaland

Hætta

Tíðni skoðana á
ástandi og sannpróf
unar auðkenna (%)

— 20081191
20081196
20081198

úr 07096099

20

Taíland (TH)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (13)

10

úr 14049000

10

Taíland (TH)

Salmonella (9)

10

— Kóríanderlauf

— úr 07099990

72

Taíland (TH)

Salmonella (9)

10

— Basilíka (helgibasilíka)

— úr 12119086

20

— Minta

— úr 12119086

30

— Kóríanderlauf

— úr 07099990

72

Taíland (TH)

10

— Basilíka (helgibasilíka)

— úr 12119086

20

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (14)

— úr 07082000

10

Taíland (TH)

20

úr 07102200

10

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (14)

Tyrkland (TR)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (15)

10

(Matvæli — fersk eða kæld)

Betellauf (Piper betle L.)
(Matvæli)

(Matvæli — ferskar eða
kældar kryddjurtir)

(Matvæli — ferskar eða
kældar kryddjurtir)

— Spergilbaunir
(Vigna unguiculata spp.
sesquipedalis)

— Eggaldin
(Matvæli — ferskt, kælt eða
frosið grænmeti)

— Paprika (Capsicum
annuum)
(Matvæli — ferskt, kælt eða
frosið grænmeti)

— 07093000

72

úr 07108095

— 07096010
07108051
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Fóður og matvæli
(fyrirhuguð notkun)

SN-númer(1)

Vínviðarlauf

úr 20089999

TARIC
undir
skipting

11, 19

Upprunaland

080620

Tíðni skoðana á
ástandi og sannpróf
unar auðkenna (%)

Tyrkland (TR)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (16)

10

Úsbekistan (UZ)

Okratoxín A

50

Víetnam (VN)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (17)

20

Víetnam (VN)

Varnarefnaleifar, greindar með
aðferðum til að finna margs konar
efnaleifar á grunni gas- og
massagreiningar og vökva
skiljunar og massagreiningar eða
með aðferðum til að greina hverja
efnaleif fyrir sig (17)

20

(Matvæli)

Þurrkaðar þrúgur (vínber)

Hætta

(Matvæli)

— Kóríanderlauf

— úr 07099990

72

— Basilíka (helgibasilíka)

— úr 12119086

20

— Minta

— úr 12119086

30

— Steinselja

— úr 07099990

40

— Okra

— úr 07099990

20

— Paprikur (aðrar en
sætar)(Capsicum spp.)

— úr 07096099

20

(Matvæli — ferskar eða
kældar kryddjurtir)

(Matvæli — fersk eða kæld)
(1)
(2)

Ef einungis er farið fram á að tilteknar afurðir, sem falla undir SN-númer, séu skoðaðar og engin sérstök skipting samkvæmt þessu númeri er til í
vöruflokkunarkerfinu er SN-númerið merkt með „úr“.
Tegundir Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Einnig þekktar sem „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“,
„Kailan“, „Chinese bare Jielan“.

(3)

Einkum leifar af: klórfenapýri, fípróníli (summa fípróníls og umbrotsefnisins súlfóns (MB46136), gefin upp sem fípróníl), karbendasími og benómýli
(summa benómýls og karbendasíms, gefin upp sem karbendasím), asetamípríði, dímetómorfi og própíkónasóli.

(4)

Einkum leifar af: tríasófosi, tríadímefóni og tríadímenóli (summa tríadímefóns og tríadímenóls), paraþíónmetýli (summa paraþíónmetýls og
paraoxónmetýls, gefin upp sem paraþíónmetýl), fenþóati og metíðaþíóni.

(5)

Einkum leifar af: búprófesíni, imídaklópríði, fenvalerati og esfenvalerati (summa RS- og SR-hverfna), prófenófosi, tríflúralíni, tríasófosi, tríadímefóni og
tríadímenóli (summa tríadímefóns og tríadímenóls) og sýpermetríni (sýpermetrín, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna (summa hverfnanna)).

(6)

Einkum leifar af: amítrasi (amítras, þ.m.t. umbrotsefnin sem innihalda 2,4-dímetýlanilínhlutann, gefið upp sem amítras), asefati, aldíkarbi (summa
aldíkarbs, súlfoxíðs og súlfóns þess, gefin upp sem aldíkarb), karbendasími og benómýli (summa benómýls og karbendasíms, gefin upp sem
karbendasím), klórfenapýri, klórpýrifosi, díþíókarbamötum (díþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t. maneb, mankóseb, metíram, própíneb, þíram og
síram), díafenþíúróni, díasínóni, díklórvosi, díkófóli (summa p,p'- og o,p'-hverfna), dímetóati (summa dímetóats og ómetóats, gefin upp sem dímetóat),
endósúlfani (summa alfa- og betahverfna og endósúlfansúlfats, gefin upp sem endósúlfan), fenamídóni, imídaklópríði, malaþíóni (summa malaþíóns og
malaoxons, gefin upp sem malaþíón), metamídófosi, metíókarbi (summa metíókarbs og metíókarbsúlfoxíðs og -súlfóns, gefin upp sem metíókarb),
metómýli og þíódíkarbi (summa metómýls og þíódíkarbs, gefin upp sem metómýl), mónókrótófosi, oxamýli, prófenófosi, própíkónasóli, þíabendasóli og
þíaklópríði.

(7)

Einkum leifar af: karbendasími og benómýli (summa benómýls og karbendasíms, gefin upp sem karbendasím), sýflútríni (sýflútrín, þ.m.t. aðrar blöndur
skyldra hverfna (summa hverfnanna)), sýpródiníli, díasínóni, dímetóati (summa dímetóats og ómetóats, gefin upp sem dímetóat), eþíóni, fenítróþíóni,
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fenprópatríni, flúdíoxóníli, hexaflúmúróni, lambda-sýhalótríni, metíókarbi (summa metíókarbs og metíókarbsúlfoxíðs og -súlfóns, gefin upp sem
metíókarb), metómýli og þíódíkarbi (summa metómýls og þíódíkarbs, gefin upp sem metómýl), oxamýli, fenþóati og þíófanatmetýli.
(8)

Einkum leifar af: karbófúrani (summa karbófúrans og 3-hýdroxý-karbófúrans, gefin upp sem karbófúran), klórpýrifosi, sýpermetríni (sýpermetrín, þ.m.t.
aðrar blöndur skyldra hverfna (summa hverfnanna)), sýprókónasóli, díkófóli (summa p,p'- og o,p'-hverfna), dífenókónasóli, dínótefúrani, eþíóni,
flúsílasóli, fólpeti, próklórasi (summa próklórass og umbrotsefna þess sem innihalda 2,4,6-tríklórfenólhlutann, gefið upp sem próklóras), prófenófosi,
própíkónasóli, þíófanatmetýli og tríforíni.

(9)

Tilvísunaraðferð EN/ISO 6579 eða aðferð sem er fullgilt með samanburði við hana eins og um getur í 5. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2073/2005 (Stjtíð. ESB L 338, 22.12.2005, bls. 1).

(10) Einkum leifar af: dímetóati (summa dímetóats og ómetóats, gefin upp sem dímetóat), klórpýrifosi, asefati, metamídófosi, metómýli og þíódíkarbi (summa
metómýls og þíódíkarbs, gefin upp sem metómýl), díafenþíúróni og indoxakarbi sem summa hverfnanna S og R.
(11) Einkum leifar af: klórpýrifosi, sýpermetríni (sýpermetrín, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna (summa hverfnanna)), dímetóati (summa dímetóats og
ómetóats, gefin upp sem dímetóat), endósúlfani (summa alfa- og betahverfna og endósúlfansúlfats, gefin upp sem endósúlfan), hexakónasóli,
paraþíónmetýli (summa paraþíónmetýls og paraoxónmetýls, gefin upp sem paraþíónmetýl), metómýli og þíódíkarbi (summa metómýls og þíódíkarbs,
gefin upp sem metómýl), flútríafóli, karbendasími og benómýli (summa benómýls og karbendasíms, gefin upp sem karbendasím), flúbendíamíði,
mýklóbútanýli og malaþíóni (summa malaþíóns og malaoxons, gefin upp sem malaþíón).
(12) Einkum leifar af díklórvosi.
(13) Einkum leifar af: karbófúrani (summa karbófúrans og 3-hýdroxý-karbófúrans, gefin upp sem karbófúran), metómýli og þíódíkarbi (summa metómýls og
þíódíkarbs, gefin upp sem metómýl), dímetóati (summa dímetóats og ómetóats, gefin upp sem dímetóat), tríasófosi, malaþíóni (summa malaþíóns og
malaoxons, gefin upp sem malaþíón), prófenófosi, próþíófosi, eþíóni, karbendasími og benómýli (summa benómýls og karbendasíms, gefin upp sem
karbendasím), tríforíni, prósýmídóni og formetanati. Summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdróklóríð).
(14) Einkum leifar af: asefati, karbarýli, karbendasími og benómýli (summa benómýls og karbendasíms, gefin upp sem karbendasím), karbófúrani (summa
karbófúrans og 3-hýdroxý-karbófúrans, gefin upp sem karbófúran), klórpýrifosi, klórpýrifosmetýli, dímetóati (summa dímetóats og ómetóats, gefin upp
sem dímetóat), eþíóni, malaþíóni (summa malaþíóns og malaoxons, gefin upp sem malaþíón), metalaxýli og metalaxýli-M (metalaxýl, þ.m.t. aðrar
blöndur skyldra hverfna þ.m.t. metalaxýl-M (summa hverfnanna)), metamídófosi, metómýli og þíódíkarbi (summa metómýls og þíódíkarbs, gefin upp
sem metómýl), mónókrótófosi, prófenófosi, próþíófosi, kínalfosi, tríadímefóni og tríadímenóli (summa tríadímefóns og tríadímenóls), tríasófosi,
díkrótófosi, EPN og tríforíni.
(15) Einkum leifar af: metómýli og þíódíkarbi (summa metómýls og þíódíkarbs, gefin upp sem metómýl), oxamýli, karbendasími og benómýli (summa
benómýls og karbendasíms, gefin upp sem karbendasím), klófentesíni, díafenþíúróni, dímetóati (summa dímetóats og ómetóats, gefin upp sem dímetóat),
formetanati (summa formetanats og salta þess, gefin upp sem formetanat(hýdróklóríð), malaþíóni (summa malaþíóns og malaoxons, gefin upp sem
malaþíón), prósýmídóni, tetradífóni og þíófanatmetýli.
(16) Einkum leifar af: asoxýstróbíni, boskalíði, klórpýrifosi, díþíókarbamötum (diþíókarbamöt, gefin upp sem CS2, þ.m.t. maneb, mankóseb, metíram,
própíneb, þíram og síram), endósúlfani (summa alfa- og betahverfna og endósúlfansúlfats, gefin upp sem endósúlfan), kresoxímmetýli, lambda
sýhalótríni, metalaxýli og metalaxýli-M (metalaxýl, þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna þ.m.t. metalaxýl-M (summa hverfnanna)), metoxýfenósíði,
metrafenóni, mýklóbútaníli, penkónasóli, pýraklóstróbíni, pýrimetaníli, tríadímefóni og tríadímenóli (summa tríadímefóns og tríadímenóls) og
trífloxýstróbíni.
(17) Einkum leifar af: karbófúrani (summa karbófúrans og 3-hýdroxý-karbófúrans, gefin upp sem karbófúran), karbendasími og benómýli (summa benómýls
og karbendasíms, gefin upp sem karbendasím), klórpýrifosi, prófenófosi, permetríni (summa hverfnanna), hexakónasóli, dífenókónasóli, própíkónasóli,
fípróníli (summa fípróníls og umbrotsefnisins súlfóns (MB46136) gefin upp sem fípróníl), própargíti, flúsílasóli, fenþóati, sýpermetríni (sýpermetrín,
þ.m.t. aðrar blöndur skyldra hverfna (summa hverfnanna)), metómýli og þíódíkarbi (summa metómýls og þíódíkarbs, gefin upp sem metómýl), kínalfosi,
pensýkúróni, metíðaþíóni, dímetóati (summa dímetóats og ómetóats, gefin upp sem dímetóat) og fenbúkónasóli.
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II. VIÐAUKI
SAMRÆMT INNFLUTNINGSSKJAL (CED)

EVRÓPUSAMBANDIÐ
I.1.

Samræmt innflutningsskjal (CED)

Sendandi

I.2.

CED-tilvísunarnúmer

Heiti
Tilnefndur komustaður

Heimilisfang
Land
I.3.

Einingarnúmer tilnefnds komustaðar

+ ISO-kóði
Viðtakandi

I.4.

Heiti

Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

Póstnúmer

I.5.

Land
I.7.

Upprunaland

+ ISO-kóði
Innflytjandi

I.8.
Heiti

Heimilisfang

Heimilisfang

I.11.

+ ISO-kóði

Land

Koma á tilnefndan komustað (áætluð dagsetning og tími)

I.10.

Dagsetning

Númer

Tími

kóði

+ ISO-kóði
Skjöl

Útgáfudagur

Flutningatæki

Flugvél �

+ ISO

kóði

Póstnúmer

Land
I.9.

+ ISO Land sendanda

Viðtökustaður

Heiti

Póstnúmer

I. hluti: Upplýsingar um vörusendingu

Aðili sem er ábyrgur fyrir sendingunni

Skip �

Járnbrautarvagn �

Ökutæki �

Auðkenning:
Tilvísun í skjöl:
I.12.

I.16.

Lýsing á vöru

I.13.

Vörunúmer

Hitastig
Við umhverfishita �

I.18.

Fyrirhuguð notkun vörunnar

I.19.

Innsiglisnúmer og gámanúmer

I.20.

Flyst áfram til �

Kælt �

Til manneldis �

I.14.

Heildarþyngd og eigin þyngd

I.15.

Fjöldi pakkninga

I.17.

Tegund umbúða

Fryst �

Til frekari vinnslu �

Í fóður �

1.21.

Eftirlitsstaður
Einingarnúmer eftirlitsstaðar
I.22.

Til innflutnings �

I.24.

Flutningatæki til eftirlitsstaðar

I.23.

Járnbrautarvagn

�

Skráningarnúmer

Flugvél

�

Flugnúmer

Skip

�

Heiti

Ökutæki

�

Skráningarmerki

I.25.

Yfirlýsing

Staður og dags. yfirlýsingar

Ég, undirrituð/undirritaður, sem ber ábyrgð á ofangreindri vörusendingu, votta
að samkvæmt minni bestu vitund eru yfirlýsingarnar í I. hluta þessa vottorðs
réttar og fullnægjandi og ég skuldbind mig til að fara að lagakröfum í reglugerð
(EB) nr. 882/2004, þ.m.t. um greiðslu fyrir opinbert eftirlit sem og opinberar
aðgerðir í kjölfarið ef ekki hefur verið farið að lögum um fóður og matvæli.

Nafn undirritunaraðila
Undirskrift

Nr. 871

22. september 2014

EVRÓPUSAMBANDIÐ

Samræmt innflutningsskjal (CED)

II.1.

CED-tilvísunarnúmer

II.2.

Tilvísun í tollskjal

II.3.

Sannprófun skjala

II.4.

Vörusending valin til ástandsskoðunar

Fullnægjandi �
II.5.

Ófullnægjandi �
Já �

SAMÞYKKT til flutnings �

Eftirlitsstaður

Nei �

Einingarnúmer eftirlitsstaðar

Frekari flutningur á vörusendingu heimilaður (á meðan beðið er eftir
niðurstöðum úr prófunum á rannsóknarstofu) – vörusendingar skulu ekki
afhentar �
II.6.

II.8.

EKKI SAMÞYKKT �

II.7.

Upplýsingar um ákvörðunarstaði sem eru undir eftirliti (II.6)

1.

Endursending

�

2.

Eyðing

�

Nr. samþykkis (ef við á)

3.

Ummyndun

�

Heimilisfang

4.

Önnur notkun

�

Póstnúmer

Fullt auðkenni tilnefnds komustaðar og opinber stimpill �

Tilnefndur komustaður

Stimpill

II.9.

Opinber skoðunarmaður

Ég undirritaður, opinber skoðunarmaður á tilnefndum komustað, votta að
skoðun á þessari sendingu hefur farið fram í samræmi við kröfur Sambandsins.

Einingarnúmer tilnefnds komustaðar

Nafn (með hástöfum)

II. hluti: Ákvörðun um sendinguna

Dagsetning

II.10.

Undirskrift

II.11. Sannprófun auðkenna

Já �

Fullnægjandi �
II.12. Skoðun á ástandi
Fullnægjandi �

Nei �

Ófullnægjandi �

II.13. Prófanir á rannsóknarstofu

Já �

Nei �

Ófullnægjandi �
Prófað með tilliti til:
Niðurstöður:

II.14. SAMÞYKKT til afgreiðslu í frjálst flæði
1. Til manneldis

�

II.15

�

II.17. Ástæða synjunar

Fullnægjandi �

Ófullnægjandi �

�

2. Til frekari vinnslu

�

3. Í fóður

�

4. Annað

�

II.16. EKKI SAMÞYKKT
1. Endursending

�

1. Skírteini vantar/er ógilt (ef við á)

2. Eyðing

�

2. Auðkenni: Ekki í samræmi við skjöl

�

3. Ummyndun

�

3. Skortur á hreinlæti

�

4. Önnur notkun

�

4. Efnamengun

�

5. Örverumengun

�

6. Annað

�

II.18. Upplýsingar um ákvörðunarstaði sem eru undir eftirliti (II.16)
Nr. samþykkis (ef við á)

�

Heimilisfang
Póstnúmer
II.19. Sending endurinnsigluð
Nr. nýs innsiglis:
II.20. Fullt auðkenni tilnefnds komustaðar/eftirlitsstaðar og opinber stimpill

II.21. Opinber skoðunarmaður
Ég undirritaður, opinber skoðunarmaður á tilnefndum komustað, votta að
skoðun á þessari sendingu hefur farið fram í samræmi við kröfur Sambandsins.

Stimpill

Nafn (með hástöfum)
Dagsetning

Undirskrift
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Upplýsingar um endursendingu

Númer flutningatækis
Járnbrautarvagn �

Flugvél �

Skip �

Viðtökuland:

Ökutæki �

+ ISO-kóði

III. hluti: Eftirlit

Dagsetning
I.2

Eftirfylgni
Lögbært staðaryfirvald, eining �

Sendingin kom

Já �

Nei �

Sendingin er í samræmi við uppgefnar

Já �

Nei �

upplýsingar
II.21. Opinber skoðunarmaður
Nafn (með hástöfum)

Einingarnúmer

Heimilisfang

Undirskrift

Dagsetning

Stimpill

Leiðbeiningar með samræmda innflutningsskjalinu

Almennt:

Fyllið samræmda innflutningsskjalið út með hástöfum. Athugasemdirnar vísa til númers viðkomandi reits.

I. hluti

Stjórnandi fóður- og matvælafyrirtækis eða fulltrúi hans skal fylla út þennan hluta nema annað sé tekið fram.

Reitur I.1. Sendandi: nafn og fullt heimilisfang einstaklings eða lögaðila (fóður- og matvælafyrirtækis) sem sendir vörurnar. Mælt er með að gefnar séu upplýsingar um
síma- og bréfasímanúmer eða tölvupóstfang.
Reitur I.2. Lögbært yfirvald á tilnefndum komustað skal veita upplýsingar varðandi CED-tilvísunarnúmerið. Stjórnandi fóður- og matvælafyrirtækisins skal tilgreina
tilnefndan komustað vörusendingarinnar.
Reitur I.3. Viðtakandi: nafn og fullt heimilisfang einstaklings eða lögaðila (fóður- og matvælafyrirtækis) sem tekur við vörunum. Mælt er með að gefnar séu upplýsingar
um síma- og bréfasímanúmer eða tölvupóstfang.
Reitur I.4. Aðilinn sem ber ábyrgð á vörusendingunni: sá aðili (stjórnandi fóður- og matvælafyrirtækis eða fulltrúi hans eða aðilinn sem leggur fram yfirlýsinguna fyrir
þeirra hönd) sem ber ábyrgð á sendingunni þegar hún kemur inn á tilnefndan komustað og leggur fyrir hönd innflytjandans nauðsynlegar yfirlýsingar fyrir
lögbæru yfirvöldin á tilnefnda komustaðnum. Setjið inn nafn og fullt heimilisfang. Mælt er með að gefnar séu upplýsingar um síma- og bréfasímanúmer eða
tölvupóstfang.
Reitur I.5. Upprunaland: þriðja landið þaðan sem varan kemur, þar sem hún er ræktuð, safnað saman eða framleidd.
Reitur I.6. Sendingarland: þriðja landið þar sem sendingin var sett um borð í flutningatæki til lokaflutnings til Sambandsins.
Reitur I.7. Innflytjandi: nafn og fullt heimilisfang. Mælt er með að gefnar séu upplýsingar um síma- og bréfasímanúmer eða tölvupóstfang.
Reitur I.8. Viðtökustaður: heimilisfang viðtakanda innan Sambandsins. Mælt er með að gefnar séu upplýsingar um síma- og bréfasímanúmer eða tölvupóstfang.
Reitur I.9. Koma á tilnefndan komustað: setjið inn áætlaðan komudag sendingarinnar á tilnefndan komustað.
Reitur I.10. Fylgiskjöl: setjið inn útgáfudag og fjölda löggiltra fylgiskjala sem fylgja vörusendingunni, eins og við á.
Reitur I.11. Veitið ítarlegar upplýsingar um flutningatæki: flugnúmer ef um loftfar er að ræða, heiti skips, skráningarmerki og, ef við á, númer eftirvagns ef um ökutæki á
vegum er að ræða og auðkenni lestar og númer vagns ef um járnbrautarlest er að ræða.
Tilvísun í skjöl: flugfarmsskírteinisnúmer, farmskírteinisnúmer eða viðskiptanúmer lestar eða ökutækis.
Reitur I.12. Vörulýsing: veitið ítarlega lýsingu á vörunni (þ.m.t. tegund fóðurs ef um fóður er að ræða).
Reitur I.13. Vörunúmer: notið auðkennisnúmer vörunnar, sem skráð er í I. viðauka (þ.m.t. Taric-undirskiptinguna ef við á).
Reitur I.14. Heildarþyngd: þyngd alls í kg. Hún er skilgreind sem heildarmassi afurðanna með innri og ytri umbúðum, að frátöldum flutningagámum og öðrum
flutningatækjum.
Eigin þyngd: þyngd sjálfrar afurðarinnar í kg, að frátöldum umbúðum. Hún er skilgreind sem massi afurðanna sjálfra, án innri og ytri umbúða.
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Reitur I.15. Fjöldi pakkninga.
Reitur I.16. Hitastig: merkið við viðeigandi flutnings-/geymsluhitastig.
Reitur I.17. Tegund umbúða: tilgreinið tegund umbúða utan um afurðirnar.
Reitur I.18. Fyrirhuguð notkun vörunnar: merkið í viðeigandi reit eftir því hvort varan er ætluð til manneldis án undanfarandi flokkunar eða annarrar frekari meðhöndlunar
(merkið við „til manneldis“ í því tilviki) eða er ætluð til manneldis eftir slíka meðhöndlun (merkið við „frekari vinnsla“ í því tilviki), eða ætluð til notkunar sem
fóður (merkið við „fóður“ í því tilviki).
Reitur I.19. Tilgreinið öll innsiglis- og kenninúmer gáma eftir því sem við á.
Reitur I.20. Flutningur á eftirlitsstað: Á umbreytingartímabilinu, sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr., skal merkt við þennan reit á tilnefndum komustað til að heimila
flutning á annan eftirlitsstað.
Reitur I.21. Á ekki við.
Reitur I.22. Vegna innflutnings: merkið við þennan reit ef vörusendingin er ætluð til innflutnings inn í Sambandið (8. gr.).
Reitur I.23. Á ekki við.
Reitur I.24. Merkið við viðeigandi flutningatæki.

II. hluti

Lögbært yfirvald skal fylla út þennan hluta.

Reitur II.1. Notið sama tilvísunarnúmer og í reit I.2.
Reitur II.2. Til notkunar fyrir tollyfirvöld ef nauðsyn krefur.
Reitur II.3. Sannprófun skjala: fyllist út fyrir allar sendingar.
Reitur II.4. Lögbært yfirvald á tilnefndum komustað skal tilgreina hvort vörusendingin hefur verið valin til ástandsskoðunar, sem má framkvæma á öðrum eftirlitsstað á
meðan umbreytingartímabilið, sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr., stendur yfir.
Reitur II.5. Lögbært yfirvald á tilnefndum komustað skal, að lokinni fullnægjandi sannprófun á skjölum, tilgreina, á meðan umbreytingartímabilið sem um getur í 1. mgr.
19. gr. stendur yfir, á hvaða eftirlitsstað megi flytja vörusendinguna til að annast sannprófun auðkenna og framkvæma ástandsskoðun.
Lögbært yfirvald á tilnefndum komustað skal einnig tilgreina hvort frekari flutningur á vörusendingunni sé heimilaður eins og kveðið er á um í 8. gr. Eingöngu
er hægt að heimila frekari flutning ef sannprófun auðkenna hefur farið fram á tilnefndum komustað og niðurstöðurnar eru fullnægjandi. Því skal fylla út reit
II.11 á sama tíma og frekari flutningur er heimilaður en reit II.12 skal fylla út þegar niðurstöðurnar úr prófununum á rannsóknarstofu eru aðgengilegar.
Reitur II.6. Takið skýrt fram til hvaða aðgerða skal gripið ef vörusendingunni er hafnað vegna ófullnægjandi niðurstöðu úr sannprófun skjala. Heimilisfang fyrirtækisins
sem tekur við sendingunni ef merkt er við „Endursending“, „Eyðing“, „Umbreyting“ eða „Önnur notkun“ í reit II.7.
Reitur II.7. Tilgreinið, eins og við á, samþykkisnúmer og heimilisfang (eða heiti skips og höfn) fyrir alla ákvörðunarstaði ef frekara eftirlits er krafist með sendingunni, t.d.
fyrir reit II.6, „Endursending“, „Eyðing“, „Umbreyting“ eða „Önnur notkun“.
Reitur II.8. Stimplið hér með opinberum stimpli lögbærs yfirvalds á tilnefndum komustað.
Reitur II.9. Undirskrift embættismanns sem ber ábyrgð á þessum málum hjá lögbæru yfirvaldi á tilnefndum komustað.
Reitur II.10. Á ekki við.
Reitur II.11. Lögbært yfirvald á tilnefndum komustað eða, á umbreytingartímabilinu sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr., lögbært yfirvald á eftirlitsstað skal tilgreina hér
niðurstöður úr sannprófun auðkenna.
Reitur II.12. Lögbært yfirvald á tilnefndum komustað eða, á umbreytingartímabilinu sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr., lögbært yfirvald á eftirlitsstað skal tilgreina hér
niðurstöður úr eftirliti með ástandi.
Reitur II.13. Lögbært yfirvald á tilnefndum komustað eða, á umbreytingartímabilinu sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr., lögbært yfirvald á eftirlitsstað skal tilgreina hér
niðurstöður úr prófun á rannsóknarstofu. Tilgreinið í þessum reit flokk efnis eða sjúkdómsvalds sem prófun á rannsóknarstofu tók til.
Reitur II.14. Þessi reitur fyllist út fyrir allar sendingar sem eru samþykktar til frjálsrar dreifingar innan Sambandsins.
Reitur II.15. Á ekki við.
Reitur II.16. Takið skýrt fram til hvaða aðgerða skal gripið ef vörusendingunni er hafnað vegna ófullnægjandi niðurstöðu úr sannprófun auðkenna eða ástandsskoðun.
Heimilisfang fyrirtækisins sem tekur við sendingunni ef merkt er við „Endursending“, „Eyðing“, „Umbreyting“ eða „Önnur notkun“ í reit II.18.
Reitur II.17. Ástæða synjunar: notið þennan reit, ef við á, til að bæta við upplýsingum sem skipta máli. Merkið í viðeigandi reit.

Nr. 871

22. september 2014

Reitur II.18. Tilgreinið, eins og við á, samþykkisnúmer og heimilisfang (eða heiti skips og höfn) fyrir alla ákvörðunarstaði ef frekara eftirlits er krafist með sendingunni,
t.d. fyrir reit II.16, „Endursending“, „Eyðing“, „Umbreyting“ eða „Önnur notkun“.
Reitur II.19. Nota skal þennan reit ef upprunalegt innsigli á sendingu hefur verið rofið þegar gámur var opnaður. Halda skal heildarskrá yfir öll innsigli sem hafa verið
notuð í þessum tilgangi.
Reitur II.20. Stimplið hér með opinberum stimpli lögbærs yfirvalds á tilnefndum komustað eða, á umbreytingartímabilinu sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr., stimpli
lögbærs yfirvalds á eftirlitsstað.
Reitur II.21. Undirskrift ábyrgs embættismanns lögbæra yfirvaldsins á tilnefndum komustað eða, á umbreytingartímabilinu sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr., lögbærs
yfirvalds á eftirlitsstað.
III. hluti

Lögbært yfirvald skal fylla út þennan hluta.

Reitur III.1. Upplýsingar um endursendingu: lögbært yfirvald á tilnefndum komustað eða, á umbreytingartímabilinu sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr., lögbært yfirvald á
eftirlitsstað, skal tilgreina flutningstækið, sanngreiningarupplýsingar þess, viðtökuland og dagsetningu endursendingar jafnskjótt og upplýsingarnar liggja fyrir.
Reitur III.2. Eftirfylgni: tilgreinið þá einingu lögbærs staðaryfirvalds sem ber ábyrgð, eins og við á, á eftirliti ef vörusendingin er merkt „Eyðing“, „Umbreyting“ eða
„Önnur notkun“. Sama yfirvald skal tilgreina í þennan reit um komu vörusendingarinnar og hvort vörusendingin er í samræmi við upplýsingarnar.
Reitur III.3. Undirskrift ábyrgs embættismanns lögbæra yfirvaldsins á tilnefndum komustað eða, á umbreytingartímabilinu sem kveðið er á um í 1. mgr. 19. gr., ábyrgs
embættismanns á eftirlitsstað ef um er að ræða „Endursendingu“. Undirskrift opinbers embættismanns sem ber ábyrgð á þessum málum hjá lögbæru
staðaryfirvaldi ef merkt er við „Eyðing“, „Umbreyting“ eða „Önnur notkun“.“
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